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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 
Ao segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, o Conselho Municipal de Emprego, 
Trabalho  e Renda de Santos, com a presença de: ALBA KANEBLEI – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS, 
MARIA CRISTINA – CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTOS, FABIANA STELINA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
DE SANTOS, JOSÉ DOS SANTOS MARTINS – SOPESP, JUSSARA - CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTOS, 
LÍGIA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, LUIZ GALVÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 
RAIMUNDO – SETTAPORT, REINALDO CIRILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, KARINA SIMÕES - 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS, CAIO MORETTI – CENEP, ALINE MALAVASI – PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTOS, RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, VALTER LEITE 
SANTANA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS E ANDRÉ LUIZ NEIVA - SINDISAN se reuniram às 9 horas e 30 
minutos de forma virtual. A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS, comunicou o desligamento do Sr. MARCIO 
LUIZ BERNARDO CALVES, desta forma o Sr. RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA presidiu a reunião do 
CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS, que solicitou que eu, LÍGIA CATARINA 
ROSA, secretariasse a reunião e ficasse responsável em fazer a ata da mesma, começamos a reunião com a 
colocação da Sra. ALBA KANEBLEI, a prefeitura de Santos entrou em contato com a ACS solicitando que 
enviassem um representante para participar de uma reunião dos conselhos na universidade São Judas sobre 
os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é um planejamento que já está em andamento, 
apresentaram todos os itens e teve como principal a integração entre os conselhos, que os mesmos se 
conversem principalmente  com objetivos comuns, haverá continuidade e assim que marcarem voltamos a 
conversar sobre esse tema, seguindo a reunião, passamos para a aprovação por unanimidade da ATA anterior, 
seguindo para o item 2 da pauta, apresentação dos números do CPET/CAGED, com a mudança da data do final 
de julho para o início de agosto, foi possível buscar os dados dos dois meses e unir numa única apresentação, 
foi dito que por algum motivo não conhecido o sistema apresenta problemas e não está computando alguns 
dados, foi apresentado uma tabela com todos os cursos disponibilizados pelo Departamento de 
Empreendedorismo e Emprego de Santos, foram 1.164 vagas disponibilizadas até a presente data de forma 
gratuita, a divulgação é feita através do Diário Oficial que por sua vez é replicado em nos jornais da região, 
Rede de televisão em programas como o Balanço Geral e folders distribuídos nas Caravanas das Oportunidades 
(projeto social da prefeitura de Santos nas comunidades carentes), o Sr. Ricardo explanou sobre um projeto 
em conjunto com o Governo do Estado chamado Bolsa Trabalho, seria uma oportunidade de gerar experiencia 
a pessoas com alto grau de vulnerabilidade, o programa tem duração de 5 meses sendo 4hs diárias e um curso 
de 80hs, haverá uma bolsa auxilio no valor de R$535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) mensais e esses 
bolsistas irão trabalhar nos próprios da prefeitura de Santos, foi apresentado os eventos realizados pelo 
departamento, até o presente foram três caravanas com horário marcado, e seguindo os protocolos sanitários, 
a próxima Caravana será no Caruara, foi explicado como é feito para conseguir vagas para emprego, através 
de busca ativa com as empresas que estão no painel, a empresa Queiroz Galvão tem se mostrada uma parceira 
na disposição de vagas, foi solicitado que os sindicatos (patronal) colocassem nos e-mails o serviço prestados 
pelo CPET, a Sr. Alba comentou sobre criar mídias sociais para a disponibilidades de vagas, tanto para captar 
como consultar as vagas disponíveis, foi falado do aplicativo SINE FÁCIL, que está a disposição de todos os 
munícipes, a Sra. Jussara colocou a importância de se montar mídias sociais para facilitar a divulgação das 
vagas e dos eventos realizados, para as caravanas é utilizado carro de som nas comunidades e o boca a boca 
junto as lideranças locais, a Sra. Jussara colocou a importância de ter um Instagram junto ao facebook, ficou 
de se analisar as possibilidades de divulgação, mas para o momento abrir e começar com o Instagram. 
Voltamos a questão dos eventos e entramos na questão do TIME DO EMPREGO, foram três eventos, primeiro 
iniciou no dia 24 de maio e foi até o dia 28 de maio, segundo iniciou no dia 26 de julho e foi até o dia 30 de 
julho e o terceiro iniciou no dia 30 de agosto e vai até o dia 03 de setembro, todos realizados dentro do Centro 
Público de Emprego e Trabalho de Santos. Foi explicado o motivo da transferência da data da reunião do 
conselho que era para ser realizada no dia 26 de agosto e esta sendo feita hoje, dia 02 de setembro, o motivo 
foi a realização das inscrições do Bolsa Trabalho, que consumiu uma alta demanda do servidores e o prazo era 
até o dia 27 de agosto para cadastrar os interessados e por este motivo a equipe inteira estavam se dividindo 
entre o atendimento aos munícipes e as inscrições do programa Bolsa Trabalho. Na apresentação deste mês 
foi incluindo os dados do Banco do Povo Paulista – Junho foram 25 contratos com um total de R$292.000,00 
emprestados, Julho foram 17 contratos com um total de R$192.673,99 emprestados e agosto foram 28 
contratos com um total de R$304.295,00 emprestados, foi explicado que de janeiro a maio o Banco do Povo 
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ficou bloqueado. Foi apresentado os dados da empregabilidade do município em 2020 foram menos 5.692 
carteiras de trabalho assinadas, acreditamos que esse ano devemos fechar próximo das 7.000 carteiras 
assinadas a mais, recuperando assim o saldo do ano de 2020, foi falado sobre a importância do porto de Santos 
na empregabilidade do município, em 2019 o CPET junto a SPA (Santos Port Autorit) vinham realizando 
reuniões com RH das empresas do Porto de Santos que devido a pandemia essas reuniões acabaram e agora 
estamos buscando retoma-las, o Sr. Valter Leite pediu para o Sr. Caio explicar o que seria o CENEP – significa 
Centro de Excelência Portuária é uma fundação pública municipal que foi instituída inclusive por força de Lei 
Complementar federal, que era a lei dos Portos que determinava que todo porto deveria ter o seu centro de 
treinamento profissional, aqui em Santos a Autoridade Portuária, Conselho de Autoridade Portuária e a 
Prefeitura instituíram o CENEP, faz o treinamento de quem esta no sistema com a requalificação além de 
formar novos trabalhadores para inserção no mercado portuário, lembrando que todos os cursos realizados 
em parceria com a Prefeitura de Santos são gratuitos, os demais cursos realizados pelo CENEP podem ou não 
serem cobrados, o Sr. André Neiva, colocou alguns dos problemas enfrentados pela categoria dentro do 
município, como falta de área para expansão portuária e outros problemas administrativos, também foi falado 
sobre os programas do SESI SENATI que gera cursos para a categoria e foi combinado de realizar uma visita 
para conhecer melhor o trabalho, Sr. Caio mencionou sobre um curso de empilhadeira para moradores da ilha 
Diana e foi feita uma parceria com a DPW (terminal portuário) e o CENEP esta programando mais um curso 
para esse ano, a jornalista do SINDISAN solicitou o e-mail para passar as empresas filiadas ao sindicato que é 
patronal, ficou acertado que a próxima reunião será no mês de outubro. 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 LÍGIA CATARINA SILVA ROSA e pelo Secretário Executivo do Conselho Municipal de Emprego, Trabalho 
e Renda de Santos que neste ato foi o Presidente da Reunião, RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA, em 02 de 
setembro de 2021. 
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