
 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO 

CONSELHO DO TRABALHO 

 

Reuniram-se às 19H do dia 20/01/2023 (Vinte de Janeiro de dois mil vinte e três) 

os conselheiros do conselho do trabalho do município de Campo Magro para dar início 

reunião do conselho.   

Estiveram presentes os conselheiros, Adriana Faveri de Oliveira, Osvaldo Patrzyk, 

João Maria Pereira de lima, Emerson Juscelino Vieira Gabroviz, Joarez Gonçalvez de Lima, 

Celio Roberto Pereira de Oliveira, Kelly Ribeiro da Silva. 

A reunião iniciou às 19H00 (dezenove horas) através do Google-MEET de acordo 

com a confirmação de todos os participantes pelo WhatsApp enviado anteriormente. 

O presidente do conselho, João Maria Pereira de Lima começou a primeira reunião 

do ano de dois mil e vinte e três cumprimentando a todos e agradecendo esforços para 

estarmos cumprindo na integridade a primeira reunião do ano do conselho do trabalho. 

Também foi falado a respeito do convênio com a SEJUF, referente a um plano de 

trabalho onde melhorias na agência do trabalhador trariam benefícios aos 

trabalhadores na busca e captação de novas frentes de trabalho.  

A Srta. Adriana também ressaltou que Campo Magro está entre as cem agências 

do estado do Paraná no Ranking geral, um salto muito grande para município número 

este que jamais havia sido alcançado, ressaltou mais uma vez que temos vagas em 

aberto.  

Foi ressaltado pela conselheira Adriana os números de empregabilidade e seguro-

desemprego realizado na agência do trabalhador do município de Campo Magro  

A conselheira Srta. Adriana Faveri também comentou sobre a importância de  

trazer para o Município cursos profissionalizantes, citando a Carreta do conhecimento 

que em breve estará no município dando oportunidades de cursos gratuitos para a 

população conforme realizado nos anos anteriores. 

O Sr João lima agradeceu a presença de todos e o empenho dos membros do 

conselho no decorrer do ano e deu por encerrada a reunião por volta das 20:00 horas. 

Após nada terem a comentar a reunião chegou ao fim por volta das 20H e eu 

Adriana Faveri de Oliveira lavro a presente ata.  
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