SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Campos de Júlio-MT
CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO – CMT
ATA Nº. 006/2016 - Reunião Ordinária aos (09) dia do mês de março de Dois mil e

2

dezesseis, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a

3

Avenida Adelino José Zamo, nesta cidade, realizou-se reunião ordinária convocada

4

pelo Presidente senhor Vanio Luis Brandalise. Depois de constatado quórum iniciou-se

5

a reunião às 15h00min conforme a pauta: Item 1 - Leitura e aprovação da Ata da

6

Reunião Ordinária n.º 005/2015, foi lida, aprovada e assinada. Item 2 – Assuntos

7

relacionados ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM, o Presidente salientou que o

8

SIM não ficou viável pois ficou bastante restrito, ficando somente para o comercio de

9

peixe, o de leite com a Mari do Catarina e o comercio de salame do Senhor Antônio

10

Cadore que possivelmente não irá mais comercializar seus produtos. Na realidade

11

quando se pensou em implantar o SIM era para atingir a todos na questão da

12

comercialização dos produtos e o foco foi um pouco desviado (desvirtuado), seria para

13

atingir a todos os produtores como o de frango, ovos, queijo, leite e outros mas não

14

foram contemplados dessa forma. Não existe a possibilidade da pessoa querer

15

produzir frango caipira hoje, ele pode até produzir porem a inspeção não será realizada

16

e se precisar fazer certificação desse produto se ele não existe. A Rede COOP, até

17

começou um trabalho, mas não levou adiante. Todos esses produtores onde foi

18

realizada a pesquisa de dados nos mercados foi entregue juntamente com o Prefeito

19

Dirceu Martins Comiran para o Secretário de Agricultura Ademir Rostirolla, mas ele, até

20

o momento, concentrou em três pontos acima citados, digo, tipo de produções, e com

21

os outros produtores ainda não foi dado nenhum desenvolvimento. A Rede COOP é

22

limitada em fazer somente o projeto, mas a parte burocrática e a assistência técnica

23

ela não dá, mas se precisar ajuda na comercialização que é um fato importante, cobra

24

para fazer esse trabalho. A EMPAER talvez poderia desenvolver a parte técnica e a

25

produção precisa ter um certo controle de higienização, pois essa questão é voltada

26

para a questão social e precisa ter um acompanhamento. Foi realizado visitas e visto a

27

situação de alguns pequenos produtores, pois não podemos pensar só no grande

28

produtor, mas em todos os produtores principalmente no pequeno. O SIM é para

29

viabilizar a comercialização, fazer o dinheiro desses produtores circular, fomentar a

30

economia do Município. Na verdade, o SIM existe, mas, é só a parte burocrática, não

31

existe o profissional que vai atestar a qualidade do alimento, foi sugerido em contratar

32

um veterinário em parceria com o Município de Comodoro para atender no mínimo

33

duas vezes por semana o nosso Município, para isso é preciso criar uma associação

34

de pequenos produtores e começar a produção. Com a implantação do SIM pela

35

legislação é restringido a comercialização dos produtos em outros Municípios, se o

36

produto é produzido no Município, precisa ser vendido no próprio Município. Se for
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pego vendendo o produto em outros municípios a fiscalização do INDEA pode fazer a

38

apreensão do produto. A Secretária Dominga perguntou o que deve ser feito para o

39

SIM funcionar. O presidente falou que é preciso ver se houve evolução nas

40

negociações para trazer e suprir a falta de quem organiza, quem vai fazer as reuniões

41

para orientar e ver o que pode ser feito, quem vai fazer os projetos e o primeiro passo

42

seria: movimentar aquelas pessoas que na época era 18 proprietários de pequenos

43

produtores, algumas chácaras e os assentamentos ou qualquer pequeno produtor que

44

esteja produzindo algum tipo de alimento. Tem a questão da EMPAER que trata da

45

questão Social, pois tem algumas propriedades que não tem uma higienização

46

adequada, onde vai gerar gastos com a saúde pública e causar impactos negativos.

47

Ficou conversado que a Senhora Dominga irá conversar com o secretário da

48

Agricultura e na próxima reunião falar novamente do que está sendo feito. Item 03 –

49

Apresentação dos cursos Pactuados e os para Pactuação, A Secretária informou sobre

50

os cursos que já estão Pactuados que são: Processamento de Produtos e derivados

51

de soja para os dias 22/02 a 26/02, esse foi cancelado, por não haver demanda de

52

pessoas para o mesmo, Agente Sanitário em Saúde Animal para os dias 11/04 a

53

13/04, já tem 10 pessoas inscritas e a vaga é no máximo 15 pessoas, Operador de

54

Tratores Agrícolas, tem três datas 02/05 a 06/05, do dia 27/06 a 01/07 e 18/07 a 22/07,

55

podendo ser cancelado com 15 dias de antecedência, se não for fazer o curso. Pelo

56

Governo do Estado foi encaminhado pelo site os cursos de: Eixo Tecnológico:

57

Produção Cultural e Design, os cursos de Confeccionador de Bijuterias e Costureiro,

58

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer os cursos de: Auxiliar de Garçom,

59

cozinheiro e salgadeiro, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde: Cuidador Infantil e

60

Manicure e Pedicure, Eixo Tecnológico: de Alvenaria: Pedreiro de revestimento em

61

argamassa e Pintor de Obras, Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e

62

Social: Agente de Projetos Sociais e Agente de Proteção Básica, Eixo Tecnológico:

63

Produção Alimentícia: Preparador de Doces e Conservas e Operador de Maquinas e

64

Implementos Agrícolas. Item 04 – Informes, Nos informes a Senhora Dominga

65

explanou sobre a instalação do SINE no Município, onde a Prefeitura Municipal de

66

Campos de Júlio fez convênio com o Governo do Estado onde assume todas as

67

responsabilidades que cabe ao Município. Logo a Prefeitura fez parceria com o

68

Sindicato Rural aparte, sem envolver o Governo do Estado, podendo transferir parte

69

das responsabilidades do Município ao Parceiro. O Sindicato já está pagando o aluguel

70

para garantir o espaço desde fevereiro de 2016, pois o Governo do Estado pediu
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71

vários documentos e fotos do local onde vai funcionar o SINE. Foi encaminhado e

72

protocolado no SATE/SETECS os documentos como: levantamento total de população
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e a respectiva PEA; levantamento total de admitidos e demitidos referente a Lei nº
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75

comerciais, industriais, serviços e etc. no Município; Fato ou razão que complete a

76

necessidade de abertura de um novo posto no local pretendido; Fotos externas e

77

internas, do local onde será implantado a unidade de atendimento do SINE. Também

78

foi encaminhado pela Vereadora Suzamara oficio e documentos para o Deputado

79

Estadual Wilson Santos para ajudar na agilidade junto ao Ministério do Trabalho em

80

Brasília para que o SINE se torne logo realidade em nosso Município. Na sequência foi

81

definido fazer reuniões do CMT a cada 60 dias ficando a próxima reunião para o dia 11

82

de maio e ser encaminhado para os conselheiros via e-mail calendário das reuniões e

83

modelo de regimento interno para ser analisado e na próxima reunião se votado. Nada

84

mais a discutir, o Presidente coloca a palavra livre, que, no entanto, sem mais

85

manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Lúcia Capeletti, Secretariei a

86

reunião e lavrei a presente ata, que contém 03 (três) páginas com 99 (noventa e nove)

87

linhas e 01 (um) anexo: 1- Lista de Presença da reunião assinada pelos membros

88

participantes. Ata que vai assinada por mim Secretária Executiva e pelo Presidente

89

Senhor Vanio Luis Brandalise e segue para assinatura dos demais membros presentes

90

na reunião.

91

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)

92

Vanio Luis Brandalise (Presidente)

93

Dominga Cassol Comiran (Gestora)

94

Ricardo Wastowski Pires

95

Daniela Geremia

96

Maristela de Freitas

97

Lindovania de Souza Coelho

98

Tassiany dos Santos Gonçalves

99

Campos de Júlio – Mato Grosso, 09 de março de 2016.
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