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CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA
DE SANTOS

LEI REGULAMENTADORA Nº 3.188 DE 21/09/2015

ATA DO CONSELHO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS

Aos 16 de fevereiro de 2017, os membros do Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de Santos,
identificados na lista de presença anexa, se reuniram às nove horas e trinta minutos no CIESP Santos,
sito na Avenida Senador Feijó, nº 31 - 2ª andar - conjunto 4 - Centro, em Santos. A reunião passa a ser
secretariada pelo Sr. Gabriel Silvio dos S. Silva, com a concordância de todos.  O Sr. Adilson Carvalho
de Lima passou a presidir  a reunião e pediu que todos os presentes passassem a se apresentar,
iniciando por ele mesmo: Adilson Lima, Diretor do Sindminérios, Bancada dos Trabalhadores. A partir
daí, todos os membros sentados à mesa passaram a se apresentar: Niedja, da Secretaria de Gestão,
Bancada do Governo; Luiz Otávio Galvão, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Bancada do
Governo;  Debora Scheffer,  da Secretaria  de Assistencia Social,  Bancada do Governo;  Valter  Leite
Santana, da Secretaria de Assuntos Portuários Indústria e Comércio, Bancada do Governo; Armando
de Barros, da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, Bancado do Governo; Ricardo Serra, da
Secretaria  de  Assuntos  Portuários,  Indústria  e  Comércio,  Bancada do Governo;  Ronaldo  Ferreira,
Secretária  de  Assuntos  Portuários,  Indústria  e  Comércio,  Bancado  do  Governo;  Pedro  Matta,  do
SINDEST, Bancada dos Trabalhadores; Ubaldino Silva, do SETTAPORT, Bancada dos Trabalhadores;
Marcio Costa, do SINTIUS, Bancada dos Trabalhadores; Antonio Silva, do SINTHORESS, Bancada
dos  Trabalhadores;  Caio  Moretti,  do  CENEP,  Bancada  dos  Empregadores;  Alba  Kannebley,  da
Associação  Comercial  de  Santos,  Bancada  dos  Empregadores;  Rubens  Moscatelli,  do  SICON,
Bancada dos Empregadores; Renata Souza, do SICON, Bancada dos Empregadores; Benedito Costa,
do SENAI; Roseane Jesus, CIESP SANTOS. O Presidente em exercício Sr. Adilson Lima, passou para
o  primeiro  item  da  pauta  –  ELEIÇÕES/2017,  a  Eleição  da  Nova  Mesa  Diretora,  conforme  os
procedimentos  da  Resolução 01/2015 do  Conselho  Municipal  de  Emprego,  Trabalho  e  Renda  de
Santos, que dispõe sobre o procedimento para o processo eleitoral do Conselho. O Sr. Adilson Lima
esclareceu o seguinte: O cargo de Presidente será ocupado pela Bancada do Governo, o de 1º Vice
Presidente  pela  Bancada  dos  e  Empregadores,  e  o  de  2º  Vice  Presidente  pela  Bancada  dos
Trabalhadores. O processo foi iniciado solicitando que candidatos da Bancada do Governo ao cargo de
Presidente se apresentassem. Neste momento, o Sr. Valter Leite Santana, da Secretaria de Assuntos
Portuários Industria e Comércio se apresentou como candidato. Não havendo mais candidatos, foi
eleito  por  aclamação.  Em seguida,  o  Sr.  Adilson  Lima  passou  à  eleição  do  1º  Vice  Presidente,
solicitando que candidatos da bancada dos Empregadores se apresentassem.  Neste momento o Sr.
Rubens José de Souza Moscatelli, do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista - SICON,
como representante da Bancada dos Empregadores, foi eleito por aclamação. Por fim, foi realizado o
processo de eleição do 3º Vice Presidente entre os candidatos da Bancada dos Trabalhadores. Tendo
em vista  haver  consenso  ao  nome  do  candidato,  o  Sr.  Marcio  Roberto  Costa,  do  Sindicato  dos
Urbanitários  -  SINTIUS,  foi  eleito  por  aclamação.  Assim,  fica  composta  a  nova  Mesa Diretiva  do
Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda de Santos da seguinte forma: Valter Leite Santana
(Representando a Bancada dos Órgãos Governamentais); 1º VICE-PRESIDENTE: Rubens José de
Souza  Moscatelli  (Representando  a  Bancada  dos  Empregadores);  2º  VICE-PRESIDENTE:  Marcio
Roberto da Costa (Representando a Bancada dos Trabalhadores). O Sr. Adilson Lima esclareceu que
esta nova Mesa Diretiva já é empossada neste ato e que em ato contínuo serão atualizados os nomes
no site do Conselho e na Cartilha 2017, que será enviada aos membros do Conselho. Neste momento,
o Sr. Valter Leite Santana, novo presidente passa a presidir a reunião. O Sr. Presidente dá seguimento
à pauta, abrindo o segundo item, que chama o responsável para apresentação do – RELATÓRIO
CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO E TRABALHO. O servidor Sr. Antonio Jose de Abreu Vaz iniciou
sua apresentação explicando que o Centro Público de Emprego faz intermediação de mão de obra e
habilitação ao seguro desemprego, atendendo empregadores de forma completamente gratuita em
virtude de convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego. A seguir, passou a apresentar o relatório
relativo a dezembro de 2016, conforme segue abaixo:  
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Após o exposto o Sr. Presidente abriu para perguntas e comentários, foi questionado pelo Sr. Luiz
Galvão,  o acesso ao dados no que tange à quantidade de pessoas que recorreram ao auxílio do
seguro  desemprego mensalmente  e  se  o  banco de dados  da  unidade  da  SERT –  Secretaria  do
Emprego e Relações do Trabalho no Poupatempo é integrado ao do Centro Público de Emprego e
Trabalho,  para  que  seja  possível  saber  quantas  pessoas  recorrem  a  esta  necessidade.  Após  o
questionamento do Sr. Luiz Galvão, à Sra. Niedja sugeriu que seja enviado um convite ao responsável
da  unidade  da  SERT  –  Secretaria  do  Emprego  e  Relações  do  Trabalho  no  Poupatempo  para
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apresentar os dados da quantidade de pessoas atendidas mensalmente e que requerem o auxílio do
seguro desemprego. O Sr. Armando Barros, afirma que irá levantar informações sobre a gestão desta
unidade, bem como afirma que acha conviniente solicitar a participação de representantes da Caixa
Econômica  Federal,  que  após  isto  irá  construir  um  canal  para  que  o  conselho  possa  trabalhar
juntamente com o governo do Estado e ressaltar a informação sobre os dados do seguro desemprego.
O Sr. Ronaldo Ferreira, reitera que estas informações da Caixa, SERT-Poupatempo e Centro Público
do Emprego, sejam solicitadas de maneira harmoniosa, extraoficialmente, pois poderíamos construir
uma relação por intermédio do representante do Ministério do Trabalho no conselho,  para que de
maneira harmoniosa possamos adquirir  o conhecimento destes dados. O Presidente, informa  que
iremos colocar em pauta para as próximas reuniões todas estas dúvidas suscitadas sobre os dados do
seguro  desemprego,  não  havendo mais  ninguem com a palavra  o  Sr.  Presidente  passou  para  o
próximo item,  Assuntos Gerais. A Sra. Niedja coloca uma sugestão para pauta geral das próximas
reuniões,  buscar  uma  apresentação  sobre  o  observatório  de  inovação  econômica,  onde  será
apresentado os dados, projetos, investimentos, etc, se possível realizar está apresentação já próxima
semana. O Sr. Ricardo Serra, sugere tembém como pauta para próxima reunião a apresentação do
projeto sobre o “token de auto-atendimento” do Centro Público de Emprego e Traballho de Santos,
que irá aumentar  o número de municípes atendidos na unidade, e expõe que seu interesse é de
apresentar este projeto o mais breve póssível ao COEMPREGO para a avaliação dos conselheiros que
sugere ser indispensavel antes da implantação, ficam acordados o Sr. Ricardo Serra e a Sra. Niedja,
em levantarem os dados e andamentos dos projetos e o que tiver mais necessidade será apresentado
primeiro. Após este assunto o Sr. Marcio Roberto Costa da sugestão de pauta sobre o projeto de lei,
que foi  apresentado pelo Deputado Estadual Paulo Correa Junior,  que trata sobre a promoção de
emprego, aprovado em assembleia, porém teve um veto do Governador, a ideia é trazer a pauta da
integra do projeto e do Veto do Governador do estado, podendo debatermos isto, e se responsabilizou
em encaminhar  este projeto por  email  ao secretário  executivo e o mesmo à encaminhar  para os
membros do conselho, a ideia é de gerar dialogo, convidar pessoas para debater este assunto, criando
uma pauta única para este tema. Após este assunto, o Sr. Ubaldino Silva, sugeriu se há a possibilidade
de termos uma identificação dos membros do conselho, como por exemplo um cracha. O Sr. Luiz
Galvão cita a realmente necessidade disto, o Sr. Ronaldo levanta a ideia de colhermos informações se
os outros conselhos contem uma identificação e suscita o risco de que por interesse pessoal poder
usar um documento do conselho, o Sr. Adilson reitera o posicionamento de Ronaldo e afirma que a
ações do conselho são consultivas e deliberativas, onde um representante deve ser escolhido em
consenso com o grupo para o represetar externamente dependendo dos assuntos à serem trados e
realça o risco de usar a credencial sem a aprovação dos demais membros do conselho, o Sr. Ubaldino
concorda com a posição dos colegas do Conselho e descaerta à possibilidade. O Sr. Ricardo Serra,
reitera sua sugestão para apresentação no próximo debate o projeto do “token de auto-atendimento”,
agradece o servidor Antonio pela apresentação e afirma que o projeto esta em fase de teste e gostaria
de apresentar antes ao conselho e depois integrar a ferramenta. O Sr. Presidente Valter sem mais
nenhum item na pauta e encerrada a discussão, da por encerrada a reunião.

A próxima reunião será realizada no dia 23 de março de 2017, quinta-feira, às 9:30 em primeira
convocação, no CIESP SANTOS, cito na Av. Senador Feijó, 31 – 2º andar, Centro de Santos. Nada
mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da ata por
mim, Gabriel Silvio dois Santos Silva e que segue assinada pelo presidente do Conselho de Emprego,
Trabalho e Renda de Santos, Valter Leite Santos, no dia 16 de fevereiro de 2017. 

_______________________________________________________
VALTER LEITE SANTANA

PRESIDENTE 

________________________________________________________
GABRIEL SILVIO DOS S. SILVA

SECRETÁRIO EXECUTIVO


