
 

ATA 01/2021 

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, o Conselho Municipal de Emprego, 
Trabalho  e Renda de Santos, identificados em lista de presença anexa, se reuniram às 10 horas nas 
dependências da Associação Comercial de Santos, sita à Rua Quinze de Novembro, nº 137 – 2º andar - Centro 
Histórico – Santos – São Paulo. Aberto os trabalhos pelo Sr. Valter Leite Santana, o mesmo agradeceu os 
presentes e a pontualidade, dando sequência informou a necessidade de eleger um secretario para esta gestão 
que se inicia em dois mil e vinte e um, eleita na última reunião de dezembro de dois mil e vinte, desta forma, 
após ouvir a todos ficou eleito por aclamação o Sr. RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA, da Secretaria de 
Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo da Prefeitura Municipal de Santos, ficando a nova Diretoria 
do Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda de Santos, ficou definida da seguinte forma: Presidente 
– MARCIO LUIZ BERNARDES CALVES (Associação Comercial de Santos), Vice-Presidente – MARCELO 
ALEXANDRE CÂNCIO DOS SANTOS (Sintrasaúde) e Secretário – RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA 
(Prefeitura Municipal de Santos), estando todos devidamente empossados, o Sr. Valter Leite Santana passou 
os trabalhos ao novo presidente do conselho que por sua vez deu sequencia a reunião salientando a 
importância do Conselho e suas deliberações nesse momento tão importante em que estamos vivendo, 
aproveitando a fala o Sr. Adilson Carvalho de Lima (Sindiminérios), levantou a questão do atraso na 
regularização da documentação do conselho. Tendo sido o ano de dois mil e vinte bastante alterado pela 
pandemia, não foram feitas as reapresentações dos representantes das entidades. A nova gestão ficou 
incumbida de realizar tal tarefa com o encaminhamento de ofícios as instituições participantes e a possíveis 
novas instituições que por ventura tenham interesse em nomear representantes ao conselho. Dando 
sequencia a reunião o Centro Público de Emprego e Trabalho representado pela servidora municipal a Sra. 
Lígia Catarina Silva Rosa fez a apresentação dos dados para os participantes e diante da solicitação do Sr. 
Marcio Calves ficou acertado que o Sr. Ricardo Serra já na próxima reunião trouxesse uma apresentação com 
os possíveis detalhamentos da empregabilidade do município de Santos, detalhamento este que poderá 
nortear os trabalhos deste conselho. Seguindo para Assuntos Gerais – os participantes decidem o Cronograma 
de Reuniões para esta nova gestão, ficou acertado que todas as reuniões serão realizadas na Associação 
Comercial de Santos, toda ultima quinta feira de cada mês com exceção do mês de dezembro que será no dia 
dezesseis devido o recesso do final de ano, havendo necessidade de alteração por motivo de força maior 
deverá ser enviado e-mail de convocação alertando para a data a ser modificada. 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 por mim RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA e pelo Presidente do Conselho Municipal 
de Emprego, Trabalho e Renda de Santos, MARCIO LUIZ BERNARDES CALVES, em 28 de janeiro de 2021. 
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