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ATA Nº. 001/2018 - Reunião Ordinária aos oito (08) dias do mês de novembro de dois 1 

mil e dezoito, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a 2 

Avenida Valdir Mazutti, nº 34N nesta cidade, foi realizada reunião ordinária convocada 3 

pela Secretária de Assistência Social Sra. Nelsa Gonçalves Cardoso, onde depois de 4 

constatado quórum, a Vice-Presidente Maria Sueli do Carmo da Cruz, passou a 5 

palavra para a Secretária, a mesma deu início a reunião agradecendo a presença de 6 

todos e conforme a pauta explanou: Item 01 – Apresentação de cursos ofertados em 7 

2018 e solicitados para 2019: na qualificação profissional foram ministrados cursos, 8 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, em parceria com a Secretaria 9 

Municipal de Assistência Social – SMAS e Sindicato Rural, que foram: 1) Confecção de 10 

boneca em tecido (mês 01) Carga Horária: 24h – Instrutor: Girlayne ON Ota 2) 11 

Confecção de utensílios com fibra de bananeira (mês 02) Carga Horária: 24h -12 

  Instrutor: Maria de Lourdes 3) Confecção de utensílios com resíduos de madeira (mês 13 

03) Carga Horária: 24h - Instrutor: José A. Freitas 4) Produção caseira de derivados do 14 

milho (mês 04) Carga Horária: 40h - Instrutor: Lindelzi S. C. Lima 5) Operação de 15 

tratores agrícolas (mês 06) Carga Horária: 40h – Instrutor: Joao Paulo Barbon e Cine 16 

SENAR aberto à população em 06/09/2018. Também foram ofertados cursos pela 17 

Secretaria de Assistência Social: Curso de Corte e Costura – instrutora Eva Siqueira, e 18 

no CCI foram aplicados cursos de bordado em cruz, vagonite, crochê, macramê, pela 19 

Salete. Se tratando da questão de vagas de trabalho foi repassado pela secretária que 20 

as vagas do SINE Sapezal são disponibilizadas todos os dias aqui na Secretaria, uma 21 

vez que não existe a agência do SINE no Município. Os cursos pré-aprovados 22 

aguardando confirmação para o primeiro quadrimestre de 2019 em parceria com o 23 

SENAR são: Classificação de produtos de origem vegetal – soja e milho, data prevista 24 

de 15 a 18/01/19 a conselheira Dominga ressaltou que por este período ser época de 25 

colheita dificilmente quem trabalha em fazendas poderá fazer o curso, mas ótimo para 26 

quem está desempregado, o ideal seria a final de março, ou entre safra, por ser um 27 

excelente curso; Planejamento e aproveitamento dos alimentos, data prevista de 18 a 28 

22/02/19; e Relacionamento Interpessoal, data prevista de 19 a 21/03/19, ressaltado 29 

pela secretaria ser um curso muito viável para empresas privadas e também para a 30 

Prefeitura, quanto à aprendizagem do trato pessoal. A Sra. Nelsa informou aos 31 

conselheiros quais os cursos solicitados para 2019 para o SENAR por meio do 32 

Sindicato Rural em Julho 2018, e que em cima desta listagem serão definidos os 33 

cursos para 2019. A conselheira Dominga ressaltou que a partir do ano que vem os 34 

funcionários de fazenda precisarão ter o curso em sua área, evidenciando a 35 

importância dos cursos do setor agrícola, de acordo com as exigências do Sistema E-36 
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Social. Item 02 – Evento para entrega dos certificados dos cursos 2018: Foi proposto 37 

pela secretária Nelsa Gonçalves a realização de um evento, um coffe break, no Centro 38 

Cultural Riccieri Mazzuti, em data a ser definida. Item 03 – Informes: O Sr. Vanio Luis 39 

Brandalise, atual Presidente do Conselho solicitou afastamento da função por meio do 40 

Oficio nº 01/2018 “Assunto: Desistência da Presidência do Conselho Municipal do 41 

Trabalho do Município de Campos de Júlio/MT”, uma vez que o mesmo não reside 42 

mais na cidade em função do seu trabalho particular, sendo assim foi feita uma nova 43 

eleição entre os conselheiros presentes, definido o novo presidente que assumirá o 44 

posto até o ano de 2020, sendo eleito o Sr. Lairton Palharin. Contando que as reuniões 45 

do Conselho devem ser trimestrais, a próxima será realizada em fevereiro de 2019 em 46 

data a ser convocada pelo Presidente do Conselho, sendo necessário reunir-se antes 47 

desta data será realizada reunião extraordinária. Nada mais a discutir, a Secretária 48 

Nelsa Gonçalves Cardoso coloca a palavra livre, que, no entanto, sem mais 49 

manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Daiany Servi, Secretariei a 50 

reunião e lavrei a presente ata, que contém 02 (duas) páginas com 59 (cinquenta e 51 

nove) linhas e 02 (dois) anexos: 1- Lista de Presença da reunião assinada pelos 52 

participantes. 2 – Resolução 001/2018 – Elege Novo Presidente para o Conselho 53 

Municipal do Trabalho e Aprova Evento para Entrega de Certificados de Cursos 54 

de 2018. Ata que vai assinada por mim Secretária Executiva e segue para assinatura 55 

do Presidente eleito. 56 

Daiany Servi (Secretária Executiva)_______________________________________ 57 

Lairton Palharin (Presidente eleito) 58 

Campos de Júlio – Mato Grosso, 08 de novembro de 2018. 59 


