
 

ATA 02/2021 – 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 
Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro 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. MARCIO LUIZ BERNARDO CALVES, o mesmo 
agradeceu os presentes e a pontualidade, dando sequência passou a item um da pauta realizando a leitura da 
ata anterior e sendo aprovado por todos ingressamos no item dois pauta, apresentação do Centro Público de 
Emprego e Trabalho de Santos que foi realizada pelo Sr. RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA, da Secretaria de 
Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo da Prefeitura Municipal de Santos, dados os números de 
2020 e ficando aqui registrado são: Vagas Captadas – 977; Total de Encaminhamentos – 2.093; seguro 
desemprego (somente os realizados em sua totalidade pelo sistema do CPET/SANTOS sem os realizados de 
forma parcial e ou correção) – 862; CTPS (física) emitida somente no mês de janeiro (Governo Federal encerrou 
a distribuição das CTPS em setembro de 2019 passando somente para o formato digital, desta forma 
encerramos a confecção da mesma no formato físico) – 218 e Total de atendimento durante o ano de 2020 
15.239 (todos os atendimentos devidamente registrados no sistema SINE), após os números do CPET foi 
apresentado um estudo onde mostra o potencial do município e os números na questão de empregabilidade 
formal, todos os dados se referem ao período de janeiro a agosto de 2020 – aproximadamente 159.000 
profissionais com Carteira Assinada trabalhando no município de Santos e destes aproximadamente 116.300 
no segmento de serviços onde mais de 29.000 carteiras se referem somente ao setor de transporte que esta 
diretamente ligado ao Porto de Santos, segmento este extremamente importante para o município e para 
retomada das atividades no pós pandemia, segmento do comércio vem com aproximadamente 27.500 
carteiras assinadas em sua totalidade, números que chamaram a atenção estão entre os desempregados, 60% 
destes são homens com ensino médio completo e possuem de 30 a 39 anos. Após discussão sobre o que foi 
apresentado passamos para o item três da pauta, Assuntos Gerais, foi discutido sobre o andamento do 
processo junto ao Governo Federal, através do Ministério da Economia na secretaria de Relações do Trabalho 
do “Fundo a Fundo”, houve um entendimento sobre as dificuldades (financeiras) geradas neste ano em 
decorrência da Pandemia, mas todos concordaram em dar seguimento ao processo visando o ano de 2022, 
continuando em Assuntos Gerais, conforme solicitado pelo Sr. Adilson Carvalho na reunião de janeiro (96ª 
reunião) que fosse enviada a documentação para o portal dos conselhos, foi esclarecido que estas já foram 
enviadas e que em breve deva ser publicada pelo portal, devido ao agravamento dos casos de COVID, ficou 
pré estabelecido que a próxima reunião poderá ser adiada ou ser de forma virtual, que deverá e será informada 
através de convocação em data e formato oportuno. 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 25 de fevereiro de 2021. 

                             
_______________________________ 

MARCIO LUIZ BERNARDES CALVES  
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, 

TRABALHO E RENDA DE SANTOS 

_______________________________ 
RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA 

SECRETÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, 
TRABALHO E RENDA DE SANTOS 

 

LEI REGULAMENTADORA Nº3.188 DE 21/09/2015 
Largo do Marquês de Monte Alegre, nº2 

Estação do Valongo – Centro Histórico – Santos/SP 




