ATA Nº 7

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze às dez horas e trinta minutos
no prédio da Agência do Trabalhador de Alto Piquiri – PR, realizou-se a primeira reunião
ordinária anual do Conselho Municipal do Trabalho, presidida pela senhora Leonilda
Ferreira de Lima e secretariada por mim Lindinalva de Oliveira, para tratar da eleição do
novo Presidente do Conselho. Reuniram-se também os integrantes da Bancada dos
Trabalhadores constituída por: Titular: Manoel Patrício da Silva, Suplente: Alessandra
Cristina Mario, Titular: Leonilda Ferreira de Lima, Suplente: José Ramos Mantovani.
Bancada dos Empregadores: Titular: Adriana da Silva, Suplente: Ademir Nogueira dos
Santos, Titular: Andreia Diva Angelica Cézar, Suplente: Maura Tejero Simoes. Bancada do
Poder Publico: Titular: Juliana Pereira Bezerra, Suplente: Maria Aparecida de Souza,
Titular: Lindinalva de Oliveira, Suplente: Thiago Henrique Araujo da Silva. Durante a
reunião foi eleito o novo presidente desse conselho, lembrando que o mandato de Leonilda
Ferreira de Lima finalizou-se no dia trinta e um do mês de maio do ano de dois mil e
quatorze. A votação teve resultado unânime; elegendo a senhora Juliana Pereira Bezerra
como a nova presidente, que atuara no período de trinta e um do mês de maio do ano de dois
mil e quatorze à trinta e um de maio de dois mil e quinze, sendo que esse período pertence à
bancada do poder público. Após a eleição, foram discutidos assuntos referentes à feira das
orquídeas que ocorrera no dia oito de junho de dois mil e quatorze, ainda entre os assuntos
tratados nessa reunião estava a construção/abertura de uma cooperativa de costureiras, em
virtude do termino do curso preparatório dessas costureiras. Tal cooperativa tem por
objetivo inserir as pessoas recém-formadas no mercado, assim como outras que
manifestarem interesse em integrar a referida cooperativa. Vale salientar que essa
cooperativa já iniciara suas atividades com vinte mil peças disponíveis, sendo que essa
também será a produção inicial mensal. Nada mais havendo a tratar a presidenta eleita
encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar eu, Lindinalva de
Oliveira, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela
presidenta eleita e por todos os presentes.

