
 

 

ATA – 007-2019 

Ao vigésimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, o Conselho 

Municipal de Emprego, Trabalho  e Renda de Santos, identificados em lista de presença 

anexa, se reuniram às 09:30 horas nas dependências do CIESP Santos, sito à Avenida 

Senador Feijó, nº 31- cj.04 – 2º andar - Centro – Santos – São Paulo. Aberto os trabalhos 

pelo Senhor Adilson Carvalho de Lima, Presidente da sessão, que agradeceu a pontualidade 

dos presentes. Em seguida passou-se a leitura e a apresentação da ordem do dia: 

Apresentação dos dados do Centro Público de Emprego e Trabalho, dos meses de Julho e 

Agosto (1º Quinzena), pela Senhora Ligia Catarina Silva Rosa, Chefe da Seção de Apoio 

Administrativo e Financeiro, do Departamento de Empreendedorismo e Emprego – 

DEMPRE, da Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio; Apresentação feita 

pelo Senhor Oséias Soares de Lima, Assistente Social que atua no Centro Público de 

Emprego; sobre as oportunidades e os dados atualizados no mercado de trabalho  para 

Pessoas com Deficiência. Frizou a necessidade de maior contratação por parte das 

Empresas. O Presidente Adilson fez menção aos profissionais que estão envolvidos com as 

Secretarias, a darem atenção ao índice do PDR - Participação Direta dos Resultados. 

Também mencionou cobrar entes públicos que não participam das assembleias. Foi citado 

pelo Presidente Adilson a visita da Comitiva do Governo Chinês ao Brasil no próximo dia 

07/09, para conhecer algumas atividades de minério. Estes serões recepcionados pelo 

Sindminérios Santos através de seu Presidente junto com sua diretoria e corpo 

administrativo. Torna-se necessário o encaminhamento da ATA e suas atribuições para o 

Portal dos Conselhos.  Pelos presentes não foi sugerido mais nenhum assunto pertinente à 

ser relatado nesta ATA. Nada mais havendo a tratar, lavro esta ATA que segue assinada 

pelo Presidente do Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda de Santos, Adilson 

Carvalho de Lima, em 29 de agosto de 2019. 
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