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SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS, GESTÃO 
2011/2012.
 
Aos  Dezenove  (19)  dias  do  mês  de  Maio  de  Dois  Mil  e  Onze  às 
09h30min. (nove) horas e (Trinta) minutos, na Associação Comercial 
de Santos sito à Rua XV de Novembro nº. 137-Centro - Santos/SP, 
programada a realização da 2ª AGO-      Assembléia Geral Ordinária do 
Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda de Santos. (1.0). 
O Presidente Julio Cesar Pereira de Paula Santos, consultado quorum 
legal,  dá  início  aos  trabalhos  (2.0).  Consultado  os  presentes,  foi 
solicitada  a  inversão  da  pauta  e  aceita  sem  objeções  pelos 
Conselheiros.   (3.0)-  Economia  Solidária -0  Sr.  José  Carlos  de 
Barros, assessor parlamentar, apresentou aos membros do conselho 
o  projeto  de  lei  de  autoria  do  Vereador  Arlindo  Barros,  sobre 
Economia  Solidária,  fez  uma  breve  explanação  e  disse  que  esse 
projeto é uma resposta aos grandes problemas sociais. Lembrou que: 
com relação  à  Economia  Solidária  o  maior  impulso  foi  no  Fórum 
Social Mundial e a partir daí surgiram diversos atores da Economia 
Solidária.  Foram definidos  novos  conceitos  (Moeda  Social,  Bancos 
Sociais entre outros) e hoje possuímos 51 comunidades no Brasil com 
moeda  própria  fazendo  com  que  esse  dinheiro  gire  na  própria 
comunidade envolvida. O Projeto de Lei apresentado é um fomento 
para  a  Economia  Solidária  e  prioriza  a  formação  de  redes  de 
colaboração que integram grupos que tem como finalidade criar  e 
consolidar os princípios e valores da Economia Solidária; promover o 
acesso  a  política  de  incentivo  social;  proporcionar  assessoria  aos 
empreendimentos de economia solidária e possibilitar a utilização de 
instrumentos que irão revitalizar o Fomento de Economia Solidária. O 
exemplo positivo é a cidade de Osasco que já desenvolve com muita 
desenvoltura o Programa de Economia Solidária. O objetivo principal 
é  promover  a formação continuada,  contribuir  para o processo de 
comercialização  dos  empreendimentos  e  possibilitar  articulações 
diferenciadas. (3.1) O Sr. Paulo Murat Filho, Secretario de Cidadania 
da  Cidade  de  Santos,  além  de  apoiar  o  projeto  verificou  a 
necessidade de envolvimento das Universidades para a criação de um 
Núcleo de Desenvolvimento de Projetos, o qual faria o chamamento 
para questões do dia a dia da sociedade, possibilitando desta forma o 
conhecimento  diferenciado  a  todos.  Verificou  a  necessidade  de 
implantar  o  Turismo  Ecológico  para  que  as  comunidades  possam 
gerar renda própria. (3.2) O Conselheiro Luiz Otávio Galvão, solicitou 
cópia do projeto e que o mesmo deveria estar atrelado ao Conselho 
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Municipal  de  Emprego  devido  as  suas  especificidades.  Convidou a 
todos Conselheiros a acompanhar as audiências Publicas realizadas 
pela  Câmara  de  Vereadores,  para  acompanhar  o  que  vêm sendo 
discutido  em  relação  ao  Plano  Diretor  da  Cidade.  (3.3) O  Sr. 
Waldemar propôs que: com relação ao Plano Diretor da Cidade, seja 
realizada uma Audiência Pública com todos os Conselhos Municipais 
da cidade.   (3.4) A Sra. Néia, representante da Cooperdique, falou 
da dificuldade monetária existente no inicio de qualquer projeto, pois 
o retorno financeiro não é de imediato, outro fator relevante é no que 
diz respeito ao linguajar empregado, que muitas vezes robustecidos 
gramaticalmente  dificultam  o  entendimento  da  comunidade  local. 
(3.4) O Conselheiro Antonio Viegas apontou a grande oportunidade 
da  participação  popular  no  Plano  Diretor  da  Cidade  e  que  este 
Conselho  deve  dar  sua  contribuição  de  forma  mais  efetiva 
participando da última reunião que acontecerá no bairro do Caruara 
no  dia  24  de  maio  de  2011.   (3.5) O  Sr.  Edmilson  Cavalcante 
acredita  que  o  projeto  de  Lei  Proposto  tem  um  cunho  Social 
elevadíssimo, pois tende a inibir os atores irresponsáveis, valorizando 
os  de  boa  conduta.  (3.6) O  Conselheiro  Gilson  Martins  falou  da 
importância do projeto para a cidade de Santos, mas alertou os pares 
do Conselho com relação ao Comitê Gestor possuir um número impar 
em sua composição, podendo gerar impedimento em sua aprovação. 
(3.7) O  Sr.  Milton  de  Almeida  apontou  a  necessidade  de 
caminharmos juntos e não paralelamente para êxito do projeto ora 
apresentado. (3.8) O Presidente Julio Cesar retomando a palavra fez 
as seguintes propostas: a) Oficiar a Comissão Especial de Vereadores 
e solicitar Audiência Pública com todos os Conselhos Municipais da 
Cidade com relação ao Plano Diretor; b) Fazer uma moção de apoio 
ao projeto do vereador Arlindo Barros, com indicativos de emendas 
ao  projeto  com  relação  ao  Comitê  Gestor  (inclusão  do  Conselho 
Municipal  de Emprego como membro nato) e Alteração no art.  11 
(Conselho  Municipal  de  Planejamento  para  Conselho  Municipal  de 
Emprego).  (3.9) Foi  colocada em votação a proposta apresentada 
pelo presidente e aprovada por unanimidade.  (4.0) Quorum das 
Bancadas:  Governo: 03 participantes (60%);  Trabalhadores: 02 
participantes  (40%)  e  Patronal: 03  participantes  (60%). 
Participação Total de 53,33%  dos membros do Conselho.  (5.0) 
Leitura da ata – Será lida na próxima reunião deste Conselho. (6.0) 
Encerramento: O  Sr.  Presidente,  agradeceu  a  presença  e 
participação de todos, dizendo que este Conselho, apesar do quorum 
reduzido  vem  realizando  ótimas  reuniões,  atingindo  de  forma 
satisfatória  os  seus  objetivos  perante  a  comunidade.  Fez  um 
agradecimento especial  ao Assessor José Carlos S. Barros por sua 
apresentação em nosso Conselho que  
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visa o desenvolvimento da nossa cidade ,  dando por encerrada a 
reunião que vai assinada por ele, presidente Julio Cesar Pereira de 
Paula Santos e por mim Gilson Martins de Oliveira, secretário.

Santos / SP, 19 de Maio de 2011 

                       Julio Cesar Pereira de Paula Santos
Presidente

                              Gilson Martins de Oliveira
Secretário Executivo
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