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ATA DO CONSELHO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 

 

 

Aos 23 de janeiro de 2018, 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 Espaço do 

Empreendedor, sito na Rua Amador Bueno, nº 30 - Centro, em Santos. A reunião passa a ser secretariada 

pelo Sr. Gabriel Silvio dos Santos Silva com a concordância de todos. O Presidente em exercício Sr. Valter 

Santana, passou para o primeiro item 01 da pauta: ELEIÇÕES/2018, 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. Valter Santana 

esclareceu o seguinte: O cargo de Presidente será ocupado pela Bancada dos Empregadores, o de 1º 

Vice Presidente pela Bancada dos e Trabalhadores, e o de 2º Vice Presidente pela Bancada dos Órgãos 

Governamentais. O processo foi iniciado solicitando que candidatos da Bancada dos Empregadores ao 

cargo de Presidente se apresentassem. Neste momento, o Sr. Erik Sanches Salgado , do Centro das 

Indústrias do Estado do São Paulo – CIESP, se apresentou como candidato. Não havendo mais 

candidatos, foi eleito por aclamação. Em seguida, o Sr. Valter Santana passou à eleição do 1º Vice 

Presidente, solicitando que candidatos da bancada dos Empregadores se apresentassem.  Neste 

momento o Sr. Adilson Carvalho, do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios derivados de 

Petróleo e Combustíveis de Santos e Região - SINDIMINERIOS, como representante da Bancada dos 

Trabalhadores, foi eleito por aclamação. Por fim, foi realizado o processo de eleição do 2º Vice Presidente 

entre os candidatos da Bancada Governamental. Tendo em vista haver consenso ao nome do candidato, o 

Sr. Luiz Otávio Galvão, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDURB/PMS, foi eleito por 

aclamação. Assim, fica composta a nova Mesa Diretiva do Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e 

Renda de Santos da seguinte forma: Sr. Erik Sanches Salgado  (Representando a Bancada dos 

Empregadores); 1º VICE-PRESIDENTE: Adilson Carvalho (Representando a Bancada dos Trabalhadores); 

2º VICE-PRESIDENTE: Luiz Otávio Galvão (Representando a Bancada dos Órgãos Governamentais). O 

Sr. Valter Santana 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 2018, que será enviada aos 

membros do Conselho. Neste momento, o Sr. Erick Sanches, 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 Item 02: APRESENTAÇÃO DO ESPAÇO DO EMPREENDEDOR SANTISTA, o Sr. 

Ronaldo Ferreira Silva, Chefe do Departamento de Empreendedorismo e Emprego – DEMPRE da 

Prefeitura de Santos, que iniciou sua apresentação explicando que o Espaço do Empreendedor Santista, 

foi inaugurado em outubro do ano passado, com a missão de Viabilizar negócios das Micro, Pequenas e 

Médias Empresas no Município, oferecendo soluções e serviços para os desafios do empreendedorismo 

no cenário econômico atual. Através da unificação de serviços essenciais para estes públicos, em um 

único espaço, trazendo mais celeridade e comodidade ao cidadão que busca orientação para começar a 

empreender ou expandir e aprimorar o seu negócio. Os serviços que são prestados aos munícipes 

contemplam 3 programas que estão abaixo do guarda-chuva do Espaço Empreendedor Santista, sendo 

eles: Sala do Empreendedor Santista, Banco do Povo Paulista e SEBRAE-Aqui. A Sala do Empreendedor, 

em único local para agiliza os processos necessários para abertura de empresas, alteração de atividades 

econômicas e transferência de local, fomentando a geração de empregos e renda, incrementando a 
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economia local, e visando condições dignas de convívio social. A Sala do Empreendedor Santista, prevista 

na Lei Complementar n.º 820, de 26 de dezembro de 2013, representa um salto de qualidade no 

atendimento da Prefeitura aos empreendedores e profissionais da cidade e um grande passo no processo 

de desburocratização e modernização da máquina administrativa. A unidade concentra serviços da 

Secretaria de Finanças, além da integração e cooperação das Secretarias e dos órgãos públicos 

responsáveis pela entrada, análise e aprovação de processos para obtenção de alvará de funcionamento 

de empresas e profissionais que pretendam se instalar no município. Já a Unidade do Banco do Povo 

Paulista em Santos já concedeu mais de R$ 11,4 milhões em financiamentos a empreendedores formais e 

informais, que são o público-alvo desta iniciativa pública de fomento a negócios. O Banco do Povo 

Paulista foi instalado em Santos em 3 de junho de 2002, a partir de uma parceria entre a Prefeitura de 

Santos e Governo do Estado. O objetivo é oferecer financiamentos para empreendedores de micro e 

pequenos negócios, para capital de giro e investimento fixo, como forma de viabilizar desenvolvimento 

socioeconômico local e geração de renda. 

O microcrédito tem valor inicial de R$ 200,00. Pessoas físicas podem obter até R$ 3 mil (no primeiro 

empréstimo), R$ 4 mil (segundo) e R$ 5 mil (a partir do terceiro). Já para as pessoas jurídicas (empresas), 

os valores máximos vão até R$ 7.500 (no primeiro empréstimo), R$ 10 mil (segundo), R$ 15 mil (terceiro) 

e R$ 20 mil (a partir do quarto). As pessoas físicas têm prazo de pagamento em até 12 vezes (matéria 

prima e mercadorias) ou 24 vezes (equipamentos) e, para as jurídicas, o limite é de 36 prestações. Os 

juros são de apenas 0,35% ao mês, sem nenhuma taxa adicional. Por último o SEBRAE-Aqui, Os 

empreendedores de Santos não precisam mais se deslocar até o escritório regional do SEBRAE, para ter 

acesso aos serviços de apoio e consultoria dos profissionais. O SEBRAE-Aqui é uma parceria entre 

SEBRAE-SP e Prefeitura de Santos, com o objetivo de oferecer suporte, orientação e atendimento 

individual aos clientes interessados em abrir uma empresa e empresários que busquem atendimento em 

gestão nas áreas de Administração, Marketing, Finanças, Agronegócios, Gestão de Pessoas. Por fim, 

todos os conselheiros presentes elogiaram o trabalho e empenho da equipe para inauguração e prestação 

dos serviços à população. O Sr. Presidente dá seguimento à pauta, abrindo o segundo item, que chama o 

responsável para apresentação do Item 03: APRESENTAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO E 

TRABALHO - CPET, 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, ressaltou ainda que a expectativa é de um aumento na oferta de números de vagas 

para os próximos meses em virtude nossa legislação trabalhista. O representante cita que os dados têm 

referência apenas dos meses de novembro e dezembro de 2017. A seguir, passou a apresentar o relatório, 

conforme segue abaixo: 
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Em seguida o Sr. Presidente, agradeceu a participação, e deu prosseguimento a pauta para o Item 03: 

ASSUNTOS GERAIS, neste momento ressaltou a importância da participação dos Conselheiros nas 

atividades do COEMPREGO, relatando que as atividades planejadas para este exercício são inúmeras e 

precisaremos dos esforços de todos os membros para realizar cada ação. o Sr. Presidente se 

comprometeu de entrar em contato com todos os membros para convidá-los aos encontros, bem como, 

dar continuidade com comprometimento junto com a sua equipe a agenda do Conselho neste ano. O Sr. 

Presidente Sr. Erik Sanches Salgado  sem mais nenhum item na pauta e encerrada a discussão, da por 

encerrada a reunião. 

 A próxima reunião será realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, quinta-feira, às 09:30h em 

primeira convocação, no CIESP Santos, sito na Avenida Senador Feijó, nº 31 - 2ª andar - conjunto 4 - 

Centro, em Santos. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, determinando 

a lavratura da ata por mim, Gabriel Silvio dos Santos Silva e que segue assinada pelo presidente do 

Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de Santos, Sr. Erik Sanches Salgado, no dia 23 de Janeiro de 

2018.  

 

 

 

______________________________ 

ERIK SANCHES SALGADO  

PRESIDENTE 

 

_________________________________ 

GABRIEL SILVIO DOS S. SILVA 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 


