SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Campos de Júlio-MT
CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO – CMT
ATA Nº. 008/2016 - Reunião Ordinária aos quatorze (14) dia do mês de outubro de

2

Dois mil e dezesseis, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social,

3

sito a Avenida Valdir Masutti, nº 34N nesta cidade, realizou-se reunião ordinária

4

convocada pelo Presidente senhor Vanio Luis Brandalise. Depois de constatado

5

quórum iniciou-se a reunião às 15h00min conforme a pauta: Item 1 - Leitura e

6

aprovação da ata da reunião ordinária n.º 007/2016, foi lida, aprovada e assinada. Item

7

2 – Verificação e cumprimento das propostas ofertadas no ano de 2016, o Presidente

8

informou que o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, foi uma das propostas do CMT

9

no início do ano, já é uma realidade no Município. Logo informou que vai ser

10

inaugurado nesse sábado, dia 15 de outubro, a Feira Municipal, uma obra que vai

11

valorizar a agricultura familiar e promover a comercialização de produtos locais. A

12

Feira Municipal vai abrir portas para venda e comercialização de produtos bem como

13

fomentar a utilização de alimentos advindos da agricultura familiar, cultivados no

14

Município, gerando resultados positivos e oportunizando uma renda extra para o

15

pequeno produtor. Sobre qualificação profissional foram ministrados vários cursos,

16

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, em parceria CRAS/Sindicato

17

Rural, que foram: mês de abril Curso de agente Sanitário de Saúde Animal, de 11/04 a

18

13/04, maio Curso de operador de trator agrícola de 02/05 a 06/05 e 09/05/a 13/05,

19

Palestra sobre a importância da comunicação dia 09/05,Curso de manutenção e

20

regulagem de colheitadeira de grãos de 25/05 a 29/05,Curso de aplicação de

21

agrotóxico utilizando pulverizador auto propelido de 30/05 a 03/06, palestra sobre

22

saúde e segurança no trabalho dia 30/05, setembro, Curso de planejamento e

23

aproveitamento de alimentos dia 19/09 a 23/09, outubro, Curso de produção caseira de

24

conservas de vegetais e hortaliças de 04/10 a 06/10. Também foi ministrado outros

25

cursos profissionalizante com profissional do próprio Município, agosto, curso de

26

massas, doces e salgados, setembro, curso de decoupage em material reciclável,

27

outubro, curso de manicure e Pedicure, onde optaram em dividir a turma e fazer

28

período matutino e vespertino, por ter muita demanda. O intuito dos cursos é qualificar

29

pessoas para o mercado de trabalho, pois no Município tem grande deficiência de mão

30

de obra qualificada. Item 03 – Informes, nos informes o Presidente sugeriu para o

31

próximo ano ser adequado horários acessíveis para ser ministrado cursos, para que

32

mais pessoas possam participar. Nada mais a discutir, o Presidente coloca a palavra

33

livre, que, no entanto, sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu

34

Lúcia Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 02 (duas)

35

páginas com 45 (quarenta e cinco) linhas e 01 (um) anexo: 1- Lista de Presença da

36

reunião assinada pelos membros participantes. Ata que vai assinada por mim
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38

assinatura dos demais membros presentes na reunião.

39

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)

40

Vanio Luis Brandalise (Presidente)

41

Maristela de Freitas

42

Lindovania de Souza Coelho

43

Daniela Geremia

44

Lairton Palharim

45

Campos de Júlio – Mato Grosso, 14 de outubro de 2016.
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