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ATA DO CONSELHO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 

 

Aos 30 de maio 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, Sr. Erik Sanches Salgado solicitou que os membros 

presentes se apresentassem. Sr. Gionei Gomes da Silva, gerente do MTE pediu a palavra para comunicar 

uma boa notícia. Informou que o  Ministério Público disponibilizará um imóvel para outubro/18. O 

Fundacentro ganhou do SPU um terreno que era de uma concessionária na Av. Ana Costa em Santos e o 

MTE sugere  a ajuda do CREAS, Universidades, Exército para fazer a mudança.  A Sra. Niedja de 

Andrade e Silva Forte dos Santos  comenta que  pode contatar o Parque Tecnológico e Universidades e 

Roseane Nascimento de Jesus ficou de encaminhar o contato do Presidente da AEAS – Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos de Santos. O Sr. Erik Sanches informou que o Sr. Gionei Gomes da Silva,  

necessitara sair  mais cedo da reunião, por esse motivo antecipa  o item 03 da pauta: Apresentação do 

Programa Santos Film Commission apresentado por Maria Francisco Romão, que assumiu, em 2017, 

na gestão do Prefeito Paulo Alexandre Barbosa a coordenadoria da Santos Film Commission, da 

Secretaria de Governo de  Santos.  A Sra. Alba Kannebley e  o  Sr. Erik Sanches comentaram que essa 

coordenação  acaba trazendo para a cidade todos esses serviços. Maria Francisco Romão informou que 

os figurantes são todos da cidade e que o ponto forte de Santos é a segurança.. O setor estava um pouco 

desorganizado, Santos está tentando organizar  com as Universidades toda a produção. Este ano houve 

muita produção, principalmente figuração. As produtoras fazem a seleção das pessoas. Além das 

produções tem as produções dos alunos, que a Santos Film Commission acompanha ,  dando todo apoio 

às produções dos alunos do Curso de Cinema da Unimonte  e  Unisanta. Esse ano estão filmando 

documentários. Eles entram com a documentação,  são acompanhados, orientados, verificam as locações. 

Maria Francisco Romão informa que os alunos são tratados  como se fossem uma produtora para  que 

eles aprendam desde a faculdade como se comportar. Na  apresentação constam alguns depoimentos de 

cineastas que já filmaram na cidade. Muitos figurantes  de Santos participaram de comerciais como  

Boticário, Rexona - Copa do Mundo, Shell (carro congelado), série gravada na sala Princesa Isabel, “Mauá 

o 1º Gigante”, que  será transmitida no Discovery Channel em outubro.  Anexo enviaremos a 

apresentação. Sr. Erik Sanches passou para o item 01 da pauta: Apresentação do relatório do Centro 

Público de Emprego – CPET, com o servidor Sr. Antonio José de Abreu Vaz que  passou a apresentar o 

relatório, conforme segue abaixo.       
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Segundo Antonio José de Abreu Vaz, houve uma queda muito grande na captação de vagas. 

Recentemente houve uma auditoria do Centro Publico de Emprego e foi relatada preocupação na 

captação de vagas por não ter oferta. Foi sugerido divulgação junto as empresas para que cadastrem suas 

vagas uma vez  que se faz necessário vagas diferenciadas das quais já existem. O Sr. Valter Leite 

Santana comenta que é  preciso buscar essas vagas.  Salienta que a FIBRIA vai construir num Armazém 

do Porto de Santos para estocar  papel e vai precisar de mão de obra da construção civil, calderaria etc. 

Antonio José de Abreu Vaz informa que o CPET tem metas a cumprir e prestação de serviço e que os 

PATs da região são deficitários. Comunica que a Loja Mel cadastrou as vagas de repositor, atendente e 

fiscal de loja  no CPET . Com relação as colocações nas empresas seria interessante que as mesmas 

informassem sobre as entrevistas das pessoas encaminhadas pelo CPET. Com relação ao seguro 

desemprego o CPET tem capacidade para atender e atendem até mesmo sem agendamento. Já o 

atendimento itinerante é reivindicado principalmente na Zona Noroeste. No Caruara o atendimento é 

realizado uma vez por mês mas estão cogitando duas vezes por mês. Item 02 da pauta : apresentação 

do relatório do Banco do Povo Paulista, Segundo Roberto Santos, agente de crédito, não se  pode 

alterar a  margem do valor de  R$ 360.000,00 por ano para empresas  até ME, deste valor em diante 

consegue –se  uma linha de crédito mais fácil   com garantias  melhores por ano. O banco do povo é 

gerido pelas Secretarias  de Emprego  e  Relações de  Trabalho do Estado e  tem o apoio da Desenvolve 

SP, que é a instituição financeira que atua dentro do Estado .O crédito é  disponibilizado para pessoa  

física informal  e pessoa jurídica também para fornecer  o financiamento de matéria prima, equipamentos, 

estoques etc. O limite de crédito é até R$ 7.500.00 para pessoa jurídica e  até  R$ 3.000,00 para pessoa 

física e esses valores vão aumentando conforme a quitação, pessoa jurídica até R$ 20.000,00 e pessoa  

física até R$ 5.000,00. Cooperativas a partir de R$ 25.000,00 a partir do 1º. crédito. Taxa de juros de  0,35 

mais alguns encargos. Item 03 da pauta: ASSUNTO GERAIS, Sem mais nenhum item na pauta o 

presidente  dá por encerrada a reunião desejando a todos um excelente feriado e informa que a próxima 

reunião será realizada dia 28 de junho de 2018, quinta-feira, às 09h30 em primeira convocação, na ACS – 

Associação Comercial de Santos, sito a Rua Quinze de Novembro, 137 – Centro, em  Santos / SP. Nada 

mais havendo a tratar,  determinando a lavratura da ata por mim, Roseane A. Nascimento de Jesus e pelo 
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presidente do Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de Santos, Sr. Erik Sanches Salgado, no dia 30 

de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

               ______________________________                     ____________________________________ 

                       ERIK SANCHES SALGADO                               ROSEANE  A. NASCIMENTO DE JESUS 

                                 PRESIDENTE                                                                 SECRETÁRIA 

 

 

 

                                                                    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


