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Aos quinze  dias  do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, reuniram-se  

representantes do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda do 

Estado do Rio Grande do Sul, presidido pela Sra. Maria Helena de 

Oliveira/CUT com a presença dos seguintes conselheiros:  Sr. Gilmar 

Sossella/STDP, Sra. Alini Martini/SEDEC, Sra. Aline Elesbão/SRTb,  Sra. 

Juliana Oro/FETAR, Sr. Eder Pereira/CGTB, Sra. Maria Helena de 

Oliveira/CUT, Sr. Alvaro Moreira/FARSUL,  Sr. Guilherme Scossiero e  Sr. 

Fabio Cesar Vieira/FIERGS, contou também com a presença de   

representantes dos departamentos da FGTAS e assessoria da Secretaria do 

Trabalho. Justificaram ausência: UGT, Força Sindical, FEDERASUL e 

FECOMÉRCIO.  Verificado o  quórum, a presidente Informou sobre as 

ausências justificadas e a pauta da reunião: apreciação dos processos de 

abertura de Agências FGTAS/SINE apresentou o novo Secretário do 

Trabalho, Sr. Gilmar Sossella.  O Sr. Secretário  relatou brevemente o seu 

histórico na vida pública,   salientou a importância da integração das políticas 

públicas de Estado, citando, por exemplo, a qualificação profissional com 

experiências bem sucedidas nessa área junto ao município de  Tapejara.  

Ressaltou a importância do debate na esfera do Conselho, bem como, o 

consenso na tomada decisões. A presidente mencionou o Conselho do 

Trabalho do Paraná que apresenta experiências positivas em relação às 

mulheres e o trabalho. A presidente sugeriu a apresentação de todos os 

conselheiros presentes.  Prosseguindo, os conselheiros debateram sobre as 

necessidades de qualificação profissional nas diversas áreas, dificuldades de 

inserção do pessoal qualificado. O representante da FIERGS relatou que os 

menores capacitados pelo SESI são impedidos de ingressar no mercado de 

trabalho. Colocou-se   à disposição para  integração da qualificação 

profissional com a Secretaria.  A Sra. Aline Elesbão/SRTb informou que a 

Superintendência fez tratativas com os órgãos de regulamentação para 

propor alterações no sentido do ingresso de menores no mercado, 

considerando-se o impacto social positivo. A presidente sugeriu a presença 

de representante da Superintência  nessa área em reunião do Conselho para 

maiores informações.  Dando continuidade, passou para o ponto de pauta: 

apreciação dos processos de abertura de Agências FGTAS/SINE. Ressaltou 

que o grupo de trabalho do CETERS analisou os processos: não oneram 

financeiramente a FGTAS, visam facilitar o acesso dos trabalhadores aos 
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serviços disponíveis nas Agências e atendem a regulamentação do Ministério 

do Trabalho para abertura de novas Agências.  O Conselho solicitará a 

FGTAS o envio de relatório de desempenho trimestral das novas agências. A 

presidente colocou em votação a abertura de novas Agências FGTAS/SINE 

nos municípios de Cidreira, Barros Cassal, Dilermando de Aguiar e Julio de 

Castilhos, sendo todas aprovadas por unanimidade. A próxima reunião será 

realizada no dia 15 de março e terá como pauta a eleição do novo presidente 

do Conselho, cabendo a bancada dos empregadores o próximo mandato. Não 

havendo mais assuntos pendentes a presidente agradeceu a presença de 

todos e encerrou a reunião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


