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Ao vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e três, as quinze
horas e dez minutos no prédio da agência do trabalhador realizou-se a primeira
reunião do ano do Conselho Municipal do Trabalho, presidido pela senhora
Maura Tejero Simões e secretariado por mim Lindinalva de Oliveira, para tratar
da formação do Conselho Municipal do Trabalho. Reuniram-se também os
integrantes do conselho, Bancada do Trabalhador, Bancada do Poder Publico e
Bancada dos Empregadores que são constituído por Manoel patrício da silva,
Alessandra cristina Mario, Leonilda ferreira de lima, Élio aparecido guerra,
Lindinalva de oliveira, Valdecir aparecido Morotti, Juliana Pereira Bezerra,
Maria Aparecida de Souza, Adriana da Silva, Ademir Nogueira dos Santos,
Andreia Diva Angelica Cezar, Maura Tejero Simões. Para tratar do novo
mandato que se iniciou no dia cinco de fevereiro de dois mil treze onde ocorrerá
algumas mudanças dos integrantes da Bancada do Poder Publico e Bancada dos
Tabalhadores onde Thiago Henrique de Araújo da silva substituirá Valdecir
aparecido Morotti e José ramos Mantovani substituirá Élio aparecido guerra.
Então a bancada ficou da seguinte forma, bancada dos trabalhadores: como
titular Leonilda ferreira de lima, como suplente: José ramos Mantovani, como
titular: Manoel patrício da silva, como suplente: Alessandra cristina Mario.
Bancada do poder publico: titular Lindinalva de Oliveira, suplente: Thiago
Henrique de Araújo da silva. Titular: Juliana Pereira Bezerra, suplente: Maria
Aparecida de Souza. Bancada dos empregadores: titular, Adriana da Silva,
suplente: Ademir Nogueira dos Santos, titular Andreia Diva Angelica Cezar,
suplente Maura Tejero Simões. Sendo que seu mandato encerra no dia cinco de
fevereiro de dois mil e dezesseis vale ressaltar também que Maura Tejero
Simões continua na presidência até o termino de seu mandato. No decorrer da
reunião foi dito também sobre a vinda da fabricá para o município e a
qualificação das famílias para o campo de trabalho na cidade, foi comentado
também os cursos que virão pelo pro jovem e assim qualificando essas famílias
para o mercado de trabalho. Nada mais havendo para tratar a senhora presidente
encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar eu
Lindinalva de oliveira, lavrei apresente ata que, depois de lida e aprovada será
assinada por mim e pela senhora presidente e por todos os presentes.

