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ATA DO CONSELHO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 

 

 

Aos 22 de fevereiro 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 CIESP Regional 

de Santos – Av. Senador Feijó, 31 -  cj. 04 – 2º andar - Centro. A reunião passa a ser secretariada pela 

Sra. Roseane A. Nascimento de Jesus. O Presidente em exercício, Sr. Erik Sanches 

Salgado,(representante da Bancada dos Empregadores -1º Vice Diretor do CIESP Santos) se apresenta 

como  Presidente  do Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda de Santos – Gestão 2018, 

agradece por ter sido eleito e informa que almeja alcançar os objetivos dessa Comissão colaborando com 

o que for preciso.  Solicitou que os membros presentes se apresentassem. Passou para o  item 01 da 

pauta: Apresentação do Centro Público de Emprego – CPET, com o servidor Sr. Antonio José de Abreu 

Vaz,  que iniciou   sua apresentação comunicando  sobre a inclusão de deficientes auditivos no CPET,  

que a  Sra. Roberta, intérprete de LIBRAS, irá auxiliar no atendimento (Central de Libras) o que  veio 

agregar a qualidade dos serviços. A seguir, passou a apresentar o relatório, conforme segue abaixo.       
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O Sr. Ricardo Serra comenta que o Sr.  Gionei Gomes da Silva, gerente do MTE, informou que tem 

somente dois funcionários  para fazer a carteira de trabalho digital por isso o CPET concentra este serviço 

a 4.000 CTPS. O Presidente deste Conselho, Sr. Erik Sanches Salgado sugeriu que a comissão 

formalizasse ofício ao Sr. Edison (SERT) referindo-se ao  Poupa Tempo sobre  os número das emissões 

da CTPS e informou que disponibilizará a Pesquisa de Variação Nível de Emprego Regional da Indústria 

(NERI), da FIESP, aos membros. O Sr. Ricardo Serra, coordenador do CPET requer que a CO Emprego 

solicite esses dados também ao  Sr. Gionei Gomes da Silva, do MTE . O Sr. Djalma julga interessante o 

CPET enviar  esses dados para o MTE, para que o CAGED seja atualizado e alimentado com essas 

informações. O Sr. Antonio José de Abreu Vaz, coordenador de atendimento do CPET, informa que  para a 

pessoa  conseguir emitir  2ª via  da CTPS no Poupatempo é solicitado o B.O. da CTPS anterior. Ricardo 

Serra, esclarece a  importância dos candidatos as vagas de emprego perceber como devem estar 

vestidos, sua apresentação, pontualidade e comportamento para a  entrevista. Comentou que a 

divulgação das vagas  está no  D.O. digital e também no  Cine Fácil – aplicativo, o qual a pessoa faz a 

consulta, se inscreve e imprime a carta.  O Sr. Djalma Moraes, diretor da ABRH-SP Regional Baixada 

Santista comenta sobre as  novas empresas com  uma nova visão  e que esse   trabalho  deve  iniciar  já 

nas escolas com a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. Caio Moretti, do CENEP,  está com 

98 vagas. Foi perguntado para quais  empresas ou quais setores e ele respondeu que o volume maior é 

para supermercados. O Sr. Ronaldo Ferreira Silva, do SEPORT/PMS sugeriu que o mesmo  traga para a 

próxima reunião o perfil das empresas que acessam o CPET . “ Precisamos fazer uma retomada de 

inserção de empregos até mesmo pelos  próprios números do  seguro desemprego que  acessamos no 

ano de 2017 e fechamento dos postos de trabalho”.  Explicou que a riqueza do emprego está na retomada  

da indústria que retoma o trabalho.  Especialmente o comércio supermercadista. O mesmo tem se dado 

aos grandes mercadistas como Extra e Carrefour. As redes menores e as franquias inserem suas vagas 

no CPET como o atendimento de forma geral.  A grande oferta é de mão de obra    ( auxiliar de   mercado, 

serviços gerais). Há algumas obras na faixa portuária que entrarão em demolição. Sentimos carência de 

algumas empresas que conversamos e não tivemos resposta.  Temos dificuldade de mão de obra, o ideal 

é  uma força tarefa de uma ação de  captação ativa. O Sr. Djalma comentou sobre a concretização de uma 

Feira de  Emprego e diz sobre a importância de mobilizar as empresas, será um dia de feira, das 8h as 

17h. A sugestão de local é o Concais ou a  Arena Santos. Relembra que as  “Call Center” eram as que 

mais empregavam. Hoje elas tem a plataforma  online ou chatbot para candidatos as vagas. Questiona 

qual o nível de capacitação das ONGs que oferecem cursos.  Na Fatec de 100 alunos  – 75 são de áreas 

carentes e muitos não terminam o curso. Sr. Ronaldo sugeriu foco no conselho para o  envolvimento de 

todos  os membros nestas ações. A vocação da nossa cidade é mais para a prestação de serviços. Nosso 

foco é chegar ao final do ano com melhores números. Explica que as pessoas que abrem empresas hoje  

estão no MEI por sobrevivência  e não por vocação ao empreendedorismo. Temos hoje a  Sala do 

Empreendedor  Santista e o Banco do Povo   que fomentam a geração de empregos e  renda  e o 

SEBRAE-Aqui  oferecendo suporte, orientação e atendimento individual aos  interessados. Em seguida 

dando seguimento a pauta, o Sr. Erik Sanches Salgado comenta sobre  o item 02 : Debater realização da 

Palestra “Empregabilidade da 3ª. Idade” que consta no planejamento deste ano, bem como as 

seguintes ações: 

 - Palestra: Empregabilidade da 3ª Idade  Março/2018 

 - Dia Internacional da Segurança do Trabalho  27/04/2018 

 - Ação Social p/ Comemorações do dia  1º de Maio - Dia do Trabalhador   01/05//2018 

 - Palestra: Empregabilidade “Jovem Trabalhador”      12/08/2018  
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 - Fórum de empregabilidade (Dia D) – PNE/PCD  Setembro/2018 

 - Semana do Empreendedorismo com enfoque na geração de renda         Outubro/2018 

 

O Sr. Ronaldo reforça que todos se empenhem e juntos divulguem essas ações via CO Emprego. 

Em seguida o Sr. Presidente agradeceu a  participação, e deu prosseguimento a pauta para o item 03: 
ASSUNTO GERAIS, salientando que os membros sugiram temas para as próximas reuniões e enviem 
para o e-mail diretoria@ciespsantos.com.br. O Sr. Raimundo Carvalho da Silva, do SETTAPORT, sugere 
que os membros sejam apresentados no final da reunião devido ao atraso de alguns membros no início e 
oferece a sala com capacidade para 150 pessoas para as reuniões da CO Emprego, caso haja 
necessidade. Comenta que o Settaport está em parceria com a Unimonte realizando o   Curso de Agente 
Logístico LP / Jovem Aprendiz, fornecendo  material didático por conta do SETTAPORT. Lembrou  que o 
Sr.  Francisco José Nogueira da Silva, o Chico,  sempre destaca a importância de não deixar acontecer 
em Santos o que aconteceu com Macaé/RJ. Trabalhadores vindo de outras regiões do país  para ocupar 
as vagas e   os  trabalhadores de Santos  sempre subordinados, ficando à espera.   O Sr.  Ubaldino 
Emídio da Silva (Badu) ressalta a importância da união dos membros,  pois a meta do Conselho são os 
trabalhadores. O Sr. Djalma Moraes  comunica que a ABRH-SP Regional Baixada Santista realizará a 
Abertura dos Grupos de Estudos com  a Palestra “Como Engajar os Colaboradores e Construir  
Resultados Compartilhados” com Sibele Maia Parenti, gestora de RH do grupo ANIMA,  na Unimonte, em 
Santos, dia  01/03, as 19h00 e em breve divulgará convite e compartilhará a agenda.  Destacou o evento  
“Saúde da Mulher Empreendedora e entrará em contato com parceiros tais como o CPET , NJE Santos, 
ACS, SETTAPORT, SEBRAE, SENAI Santos, os quais são membros deste Conselho. Informa também 
que a FATEC disponibiliza o teatro para reuniões e eventos. Sr. Caio Moretti informa que a Sra. Luciana do 
CENEP  convida para a reunião do Grupo de Treinamento e Qualificação Portuária, dia 27/03, 3ª. feira,  as 
15h, na FATEC – Av. Bartolomeu de Gusmão 67, em Santos. O Sr. Valter Leite Santana sugere conectar o 
Centro Público de Emprego aos RHs e área portuária. Sr. Caio  Moretti solicita a coletânea dessas vagas 
para que o CENEP  possa  direcionar seus treinamentos de acordo com a demanda do Porto de Santos. O 
Sr. Presidente, Sr. Erik Sanches Salgado  sem mais nenhum item na pauta e encerrada a discussão, dá 
por encerrada a reunião. A próxima reunião será realizada excepcionalmente no dia 28 de março de 
2018, quarta-feira, às 09h30 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, Roseane A. Nascimento de Jesus e que 
segue assinada pelo presidente do Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de Santos, Sr. Erik Sanches 
Salgado, no dia 22 de fevereiro de 2018.  
 

 

 

  

         ______________________________                        __________________________________ 

                  ERIK SANCHES SALGADO                              ROSEANE A. NASCIMENTO DE JESUS 
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