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ATA DO CONSELHO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 

 

Aos 23 de março 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 Santos Silva com a concordância de todos.  O Sr. Valter Leite 
Santana passou a presidir a reunião onde o mesmo deu prosseguimento a pauta para o Item 01: 
APRESENTAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO E TRABALHO - CPET, o servidor Sr. Antonio 
Jose de Abreu Vaz, que representou o CPET 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. O representante cita que os dados têm referência apenas dos meses de Janeiro e Fevereiro e 
ressalta que o CPET de Cubatão esta com funcionamento regular, o que também dividiu o atendimento 
com o nosso posto municipal. A seguir, passou a apresentar o relatório, conforme segue abaixo:   

 
 

PREFEITURA DE SANTOS
SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO

Desempenho do Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos

Resultado – novembro e dezembro 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/Sistema 
Mais Emprego/Dataprev

Trabalhadores inscritos (IMO)

META

19.707

RESULTADO
JAN          FEV

1.642

por mêsanual  

Vagas captadas (IMO) 9.852 821

Colocações (IMO) 3.285 274

Requerimento Seguro Desemprego 4.736 395

Emissão CTPS -x- -x-

Atendimento -x- -x-

Vagas de reposição

Vagas novas

Candidatos encaminhados 19.707 1.642
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PREFEITURA DE SANTOS
SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO

Desempenho do Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos

CPET ITINERANTE
ATENDIMENTOS

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/Sistema 
Mais Emprego/Dataprev

ZONA NOROESTE

MORROS

CARUARA 1

33

0

JAN FEV

119 116

80

 
 

PREFEITURA DE SANTOS
SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO

Desempenho do Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos

CARGOS TOP 10
(com maior número de contratações no mês)

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/Sistema 
Mais Emprego/Dataprev

Fevereiro
1. Auxiliar de Escritório  (1)

2. Auxiliar de Limpeza (1)

3. Nutricionista (1)

4. Vigilante (Almocista) (1)

Janeiro
1. Conferente de Mercadoria (3) 

2. Auxiliar de Limpeza (2)

3. Atendente de Loja e Mercado (1)

4. Porteiro (1)
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PREFEITURA DE SANTOS
SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO

Desempenho do Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos

PARCERIAS COM A SEAS – Principais realizações do período

- Em Janeiro e Fevereiro não foram abertas turmas para o Time do Emprego. Em
Fevereiro foi realizado um treinamento para retirada de dúvidas e melhoramento
da execução do projeto do Time do Emprego. Estas turmas estão sendo realizada
nas dependências do Centro Público de Emprego e Trabalho – CPET e a turma
atual teve início dia 15/03/2017.

- Palestra de “Orientação à Entrevista de Emprego” =

* Janeiro = 0 Trabalhadores (0)

* Fevereiro = 3 Trabalhadores (35)

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/Sistema 
Mais Emprego/Dataprev  

 
 
 
Após o exposto, o Sr. Presidente abriu para perguntas e comentários, o Sr. Adilson ressalta que o 
levantamento das pessoas encaminhadas não necessariamente são contratadas, pois a CPET faz o 
atendimento de outras cidades, e a contratação fica ao critério dos procedimentos de RH de cada empresa 
que solicitou o encaminhamento. O Sr. Ricardo Serra afirma que o atendimento é realizado a todos os 
munícipes da região, e o encaminhamento é realizado para a entrevista, não necessariamente o números 
de cadastros encaminhados são contratados, e afirma que muitas empresas abrem mais vagas do que 
precisam o que causam muitos transtornos ao CPET, pois geram frustrações aos munícipes, onde é feito 
todo o trabalho de atendimento psicológico. O Sr. Ricardo Serra, relata ainda que no próximo mês 
realizará em parceria com a SERT, cursos de qualificação para porteiro e auxiliar administrativo, o Sr. 
Armando de Barros confirma. O Sr. José Martins informa que dificilmente as empresas irão dar um 
feedback, lamentavelmente, cita o acontecimento com a empresa Outback, onde a empresa utiliza de 
mecanismos da mídia, para divulgação de vagas de emprego de maneira maciça, porém com a finalidade 
que ultrapassa a divulgação das vagas, mas sim o puro e simples marketing da empresa, relata ainda 
exemplos de empresas no Reúno Unido e Estados Unidos que utilizam desta técnica para aferir mídia no 
mercado. O servidor, representante do CPET, relata a falta de equipamentos de informática da prefeitu,ra 
para realização do atendimento itinerante na ZNO, muitas vezes ocorre o atendimento manual, para só 
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fazer o cadastro no próximo dia, e hoje ocorre uma situação constrangedora pois é preciso utilizar o 
computador do programa Acessa São Paulo e não se tem um equipamento específico para essa 
finalidade. O Sr. Armando cita que existe uma sala na subprefeitura com computadores e diz que é preciso 
fazer um questionamento para a administração para cessão destes computadores para a realização dos 
atendimentos do CPET. O representante do CPET, ressalta que o problema não é só computadores, mas 
a rede de internet que não está disponível e para utilizar o sistema integrado do TEM é necessário o 
acesso a internet, e utilizam atualmente o PC do Programa Acessa São Paulo. O Sr. José Martins ratifica a 
necessidade de ter um aparelho específico para a utilização dos servidores do CPET, realizarem o 
atendimento dos munícipes nos itinerantes na ZNO. O Sr. Ricardo Serra, cita que os pedidos e os 
procedimentos para instalação da rede de internet e wifi para os servidores realizarem os itinerantes já 
estão sendo feitos, e declara também do uso da Rede Social Facebook, como instrumento para 
divulgação de informativos e demais ações do CPET está autorizado e andamento. O Sr. Armando de 
Barros, aproveitando o informativo do Sr. Ricardo Serra, faz uma indagação sobre a aula do Time do 
emprego que foi realizada na Vila Criativa no começo do ano, se foi realizada por intermédio do CPET ou 
não, Ricardo Serra responde que a palestra ministrada não se tratava do Time do Emprego, mas sim de 
uma palestra promovida pela Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio – SAPIC em 
parceria com a Secretaria de Assistência Social – SEAS, para dar informações introdutórias, sobre 
comportamento na entrevista, noções de empreendedorismo, entre outros, à pessoas assistidas pela 
SEAS. O Sr. Armando de Barros desaprova, dizendo que a composição do curso é idêntica a do projeto do 
Time do Emprego. O Sr. Adilson Lima, diz que no ano passado em parceria com as Sras. Rosana e Niédja 
ele disponibilizava vagas do CPET pelos sindicatos, que se trata do BOLETIM DE OPORTUNIDADES e 
ressalta o absurdo com a divulgação de vagas realizada de forma errado pelo G1 e A Tribuna. Após a 
explanação da apresentação do CPET, seguimos para a pauta ordinária, com o Item 02, 
APRESENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE INOVAÇÃO ECONÔMICA, a Sra. Niédja de Andrade que 
apresentou a iniciativa, conforme arquivo de apresentação anexo a esta Ata. A Sra. Niédja iniciou a 
apresentação com o IDH, ressaltou os problemas de desigualdade social enfrentados pela sociedade e o 
Município, com índices e relatório de dados que coletaram, além de apresentar ideologia da iniciativa e 
fundamentação dela no que tange a transformação social, relatou das parcerias com o Departamento de 
Empreendedorismo e Emprego – DEMPRE, na pessoa do Sr. Ronaldo Ferreira, Sr. Ricardo Serra e o Sr. 
Gabriel Silvio. Dando seguimento à apresentação, a Sra. Niédja deu a relação da diversidade e a oferta de 
trabalho que esta relacionado a economia criativa aos membros do Conselho, fator este que gera a cadeia 
criativa e de economia em nossa cidade, ressaltou que Santos é a única cidade das Américas ter este selo 
da UNESCO, de Cidade Criativa no setor do cinema. O presidente do Conselho, Sr. Valter Leite Santana, 
da continuidade à pauta, com o item 03, DEBATE SOBRE O PROJETO DE LEI DO “PROGRAMA 
IMPULSO” E VETO, Valter ressalta na importância no debate do projeto, logo após o Sr. Marcio Costa, fez 
uma explanação sobre o conteúdo do projeto, que tange na ciência dos programas estaduais para 
requalificação profissional e desenvolvimento social, ressalta o objetivo do projeto e o fomento de geração 
de novos postos de trabalho e qualidade de vida, idéia para toda a região e o vale do ribeiro, o que propõe 
como base para um plano de ações para o Conselho, podendo até trazer o Deputado autor do projeto para 
apresentar, e futuramente chamar a Secretaria Estadual competente para esclarecer os programas e 
ações na área de qualificação e requalificação profissional. O Sr. José Martins, propõe o adiamento da 
pauta para o melhor conhecimento e a competência do Sr. Armando de Barros para tratar estas situações 
e a política adotada para o prosseguimento dos projetos. O Sr. Armando de Barros afirma as ações do 
governo para qualificação profissional e os gastos que são empenhados nestes projetos. Sr. José Martins 
afirma, sua posição sobre presença do Deputado para pautar o projeto neste conselho, pois o tema já foi 
superado e não vê a necessidade do Deputado neste Conselho. O Presidente diz sobre a SERT e o 
representante presente em nosso Conselho realizar uma apresentação das ações do governo. Sr. Ronaldo 
Ferreira, afirma e o propõe a titulo de curiosidade para a implementação do plano de trabalho, a 
apresentação das ações da SERT, por meio um membro da SERT para informar as ações. O Sr. Adilson 
Lima afirma que ano passado, na sua gestão, esteve em reunião com o Secretário Estadual para saber 
das ações da SERT, que ficou para retornar, com a apresentação das ações e políticas públicas da 
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secretária, citou em até retomar o ofício ora enviado anteriormente. O Sr. Armando de Barros, 
representante da SERT neste Conselho, afirma que a agenda do Secretário Estadual é muito extensa, e 
será difícil marcarmos uma apresentação com ele, mas se disponibilizou à apresentar os dados das ações 
da SERT na próxima reunião. O presidente no uso de suas atribuições, dá prosseguimento na pauta, para 
o item 04, RATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO, o presidente afirma que a mesa diretora e o 
Secretário Executivo, irão realizar o levantamento dos ofícios das entidades já encaminhados ao Conselho 
e realizar a ratificação dos mesmos. O presidente, após a explanação sobre o item anterior, abre o debate 
para o item 05, ASSUNTOS GERAIS, neste momento o Sr. José Martins ressalta sobre os cursos na área 
portuária que precisam de uma sinergia dos governos para terem uma maior sensibilidade para articula-
lós, com base na disponibilização das informações das necessidades dadas pelo OGMO, e diz que irá 
ajudar a viabilizar estas informações. O Sr. Ronaldo Ferreira, afirma que o conselho municipal de 
emprego, tem o âmbito de ser consultivo e dar um suporte para as políticas de fomento a qualificações, 
pois infelizmente, pelo CENEP não houve nenhum investimento para fomento à estas áreas, e sugere a 
pauta deste assunto para as discussões nas próximas reuniões. 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 20 de abril de 2017, quinta-feira, às 09:30h 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.  
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VALTER LEITE SANTANA 
PRESIDENTE  
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GABRIEL SILVIO DOS S. SILVA 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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