SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSELHO ESTADUAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA- CETER
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ATA DA 003ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA E HORÁRIO: 07/12/2021
LOCAL: Rua Boa Vista, 170, Centro - São Paulo
HORÁRIO: às 10 horas.
CONSELHEIROS PRESENTES: Governo: Marina Bragante (Suplente) e João Rafael
Calvo (Titular) (Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE); Fatima Cortella
(Titular) (Secretariaria de Desenvolvimento Social – SEDS), Ana Saeko Suto (Titular)
(Secretaria de Fazenda e Planejamento – SFP), Celso Toshito Matsuda (Titular)
(Secretaria de Agricultura e Abastecimento – SAA); Trabalhadores: Amauri Sérgio
Mortágua (Titular) e Daniela de Souza Bitencourt Dias (Suplente) (União Geral dos
Trabalhadores – UGT), Paulo de Oliveira (Titular) (Central dos Sindicatos Brasileiros
– CSB), Nailton Francisco de Souza (Titular) (Nova Central Sindical dos
Trabalhadores – NCST), Rene Vicente dos Santos (Titular) (Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB), Wagner Menezes (Titular) e Daniel
Bispo Calazans(Suplente) (Central Única dos Trabalhadores – CUT); Empregadores:
Paulo João de Oliveira Alonso (Suplente) (Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo – FECOMERCIO), Juliana Canaan
Almeida D. Moreira(Suplente) (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
São Paulo – FAESP), Nicolino Eugênio da Silva Jr (Titular) (Federação Brasileira de
Bancos - FEBRABAN). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Patricia Ellen (Titular) (SDE),
Marilia de Castro (Titular) (Federação das Associações Comerciais do Estado de
São Paulo – FACESP), Narciso Figueirôa (Titular) (Federação das Empresas de
Transportes de Cargas do Estado de São Paulo – FETCESP), Danilo Pereira da Silva
(Titular) (Força Sindical), Atilio Machado Peppe (Suplente) (Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo – SRTE). AUSÊNCIA NÃO
JUSTIFICADA: Titulares e suplentes da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo - FIESP. SECRETÁRIA EXECUTIVA: Juliana Junqueira. DEMAIS PRESENTES:
Vinicius Natacci, Thais Gomes, Andre Kviatkovski e Tatiane Ramos de Lira (SDE);
Elcio Luiz Figueiredo (SAA). Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte
um, às 10 horas, na Rua Boa Vista, 170, Centro, São Paulo, foi realizada a 003ª
Reunião Ordinária fechada do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda
do Estado de São Paulo – CETER/SP. 01) A Vice-Presidente, Sra. Fatima Cortella
(SDS), informou sobre o encaminhamento das Atas da 002ª Reunião Ordinária e
004ª Reunião Extraordinária. Aprovadas sem óbices do plenário. 02) A Secretária
Executiva da SDE, Sra. Marina Bragante, iniciou sua exposição informando sobre o
“Piso Salarial Paulista”, a SDE tem trabalhado para que o projeto seja enviado a
Assembleia Legislativa – ALESP, essa mesma pauta foi tema de reunião com as
Centrais Sindicais duas semanas antes; também informou que os eventos
“Retoma-SP” continuarão até o próximo ano, em razão de sua importância para o
território, e como forma do Governo entender como as políticas estão impactando
a população de fato, e destacou que ocorrerão três eventos: sexta-feira (10/12) em
1

Secretaria Executiva do CETER/SP
Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda – CETER/SP
conselhoestadualdeemprego@sde.sp.gov.br
(11) 3718-6594

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSELHO ESTADUAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA- CETER
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Ribeirão Preto, terça-feira (14/12) em Piracicaba e quinta-feira (16/12) em
Araçatuba; destacou que, dentre as atividades realizadas nos eventos, tem
ocorrido a intermediação de mão de obra, como no caso de Bauru, onde foram
mediadas 1700 vagas, ação fundamental para combater o desemprego e motivo
levou a rogar para que os Conselheiros auxiliem a mobilização dos eventos; por
fim, destacou que se reuniu com representantes do setor de eventos, que
retomaram os trabalhos após a vacinação, mas que carecem de profissionais
qualificados às demandas do setor, de modo que a SDE tem construído uma
alternativa de oferta de cursos de qualificação para atender demanda especificas e
emergenciais, mas que também tem sido articulada para outros setores. 03) Em
complemento, a Vice-presidente apontou que há um conjunto de ações do
Governo voltadas a atender a pauta apresentada pelas Centrais Sindicais, como o
aperfeiçoamento da qualificação de mão de obra com a participação efetiva das
Centrais; reforçou a necessidade de formar um Grupo de Trabalho voltado a
organizar de forma conjunta, e com foco para as vocações e demandas dos
diferentes territórios; por fim, apontou que os municípios de pequeno porte
devem ser dada a atenção especial, pois muitos não têm acesso a um Posto de
Atendimento ao Trabalhador – PAT. 04) O Conselheiro Titular da SDE, Sr. João
Rafael Calvo, considerou pertinente a proposta apresentada pela Vice-Presidente
e sugeriu que fosse encaminhada para deliberação, proposta que não teve óbices
apresentadas pelos presentes; em relação ao próximo item de pauta, informou que
a SDE recebeu a solicitação da Secretaria de Justiça e Cidadania – SJC para a
abertura de sete PAT no interior dos Centros de Integração da Cidadania – CIC,
ação que gerará economia de recurso, uma vez que não é necessário arcar com os
custos de manutenção predial, mas será necessário nove servidores que
trabalharam como atendentes dos PAT; expôs um mapa com a localização dos três
equipamentos previstos, localizados na região leste (Itaim Paulista), norte (Jaçanã)
e sul (Jardim São Luís) da cidade de São Paulo, seguido de dados que justificam a
localização dos equipamentos; apontou que os custos dos atendentes será de
R$10.689,00 por mês, e, como o Conselho foi estabelecido recentemente, será a
primeira vez que deliberará a abertura de novos PAT, condição posta pela Portaria;
por fim, realizou a leitura da minuta de deliberação. 05) Em seguida, o Conselheiro
Titular da CSB, Sr. Paulo Oliveira, chamou a atenção para a dura realidade dos
territórios e ressaltou a extrema importância que, dentro de nossas possibilidades,
se aproximem os equipamentos do Estado aos trabalhadores; se posicionou
favoravelmente a instituição dos PAT propostos; também se mostrou satisfeito que
o Documento das Centrais Sindicais apresentado na última reunião tenha sido
considerado, e a possibilidade de discutir a qualificação considerando a vocação
dos municípios. 06) Na sequência, o Conselheiro Titular da CUT, Sr. Wagner
Menezes, perguntou sobre estudos para a necessidade de abertura de novos PAT
e CIC no Estado; e se a secretaria poderia ajudar o setor de eventos, salientando a
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atenção com os diversos tipos de artesãos envolvidos com o carnaval. 07) Em
resposta, o Conselheiro Suplente da SDE, Sr. João Rafael Calvo, respondeu que a
abertura de PAT depende de solicitação dos municípios e que há várias
solicitações em estudo; informou que muitos municípios optam por terem um
sistema próprio de intermediação de mão de obra ou fazem diretamente com o
Governo Federal, opção que é permitida somente aos municípios com mais de 200
mil habitantes, mas ainda há alguns municípios nesse grupo que preferem o
convênio com o Estado por causa do suporte técnico disponibilizado; informou
ainda que muitos convênios com os municípios estão vencidos e um novo Termo
de Cooperação Técnica está sendo elaborado de acordo com a legislação
atualizada do Sistema Nacional de Emprego – SINE; ressaltou que a abertura de
novos PAT envolve custos de aluguel, mão de obra e manutenção, custos que nem
sempre o Estado é capaz de arcar, sendo assim, depende do município oferecer os
demais requisitos para operacionalização do equipamento. 08) Em seguida, o
Conselheiro Titular da NCST, Sr. Nailton Francisco de Souza, sugeriu que sejam
utilizados os espaços do “Poupatempo”, que são, em geral, grandes e com boa
infraestrutura para colocação de PAT. 09) Em resposta, o Conselheiro Titular da
SDE, SR. João Rafael Calvo, informou que há alguns PAT em unidades do
Poupatempo, e que o trabalho agora será de aprimorar o atendimento, pois nem
todos os equipamentos executam todos os serviços do SINE. 10) Na sequencia, a
Conselheira Titular da SFP, Sra. Ana Saeko Suto, relatou que observou dentro do
Restaurante “Bom Prato”, a presença de área de pesquisa com muitos
computadores sem uso e perguntou se não poderiam também ser reutilizados. 11)
Em resposta, a Vice-Presidente explicou que não tem acesso a esta área, mas
levará a sugestão para a sua Coordenadora. 12) Em complemento, a Secretária
Executiva da SDE, Sra. Marina Bragante, explicou que não é possível misturar
certos serviços, pois o “Bom Prato” possui uma série de exigências da vigilância
sanitária. 13) Em seguida, o Conselheiro Titular da Febraban, Sr. Nicolino Eugênio,
ponderou que estão sendo colocadas quatro questões: a primeira é a deliberação
de abertura de três PAT dentro do CIC, que espera, baseado no conhecimento que
afirmou possuir dos territórios, ter resposta positiva, por conta de sua relevância; a
segunda questão imediata se refere ao setor de eventos e outras atividades que
estão passando dificuldades por causa da pandemia de Covid 19, mas que
apontou não haver uma resposta imediata para a demanda; também considerou a
questão de utilizar equipamentos existentes para a implantação de novos serviços;
sobre o último ponto, questionou existe um mapeamento vocacional de todos os
municípios do Estado de São Paulo e seus distritos, com sugestão de atenção
especial para a vocação turística do litoral; por fim, observou a necessidade da
realização do mapeamento das vocações como ponto de partida para iniciar
qualquer atividade baseada num olhar estratégico. 14) Na sequência, a Secretária
Executiva da SDE, Sra. Marina Bragante, respondeu que a SDE possui vários dados,
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além de outros sendo produzidos, inclusive por outros órgãos, como pelo DIEESE;
afirmou a importância da pauta de produção de dados, e que a SDE está em
constante busca por dados para aprimorar as políticas públicas; informou aos
Conselheiros que a SDE está elaborando o Plano de Desenvolvimento Econômico
para 2050, que deverá ficar pronto em 2022. 15) Em seguida, a Vice-Presidente
indicou que os assuntos da pauta foram postos, e solicitou à Secretária Executiva
encaminhe a questão da formação de grupos de estudo junto aos Conselheiros;
ressaltou a importância do trabalho da SEDS e da integração de políticas públicas
no estado. 16) Na sequência, a Secretária Executiva da SDE, Sra. Marina Bragante,
colocou em deliberação a aprovação da instalação dos três PAT dentro do CIC da
SJC. Aprovados por unanimidade pelos presentes. 17) Por fim, o Conselheiro
Titular da SDE, Sr. João Rafael Calvo, apresentou o Calendário 2022 das reuniões
Ordinárias do CETER/SP, que não teve óbices apresentadas, seguido do
encerramento da reunião.
Juliana Junqueira
Secretária Executiva do CETER/SP
CONSELHO ESTADUAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CETER
Av. Escola Politécnica nº 82, Jaguaré – São Paulo / SP – CEP: 05350-000
Fone: (11) 3718-6594 / Email: conselhoestadualdeemprego@sde.sp.gov.br
Facebook: @CETERconselhoestadualdeempregosp
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