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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, o Conselho Municipal de Emprego, 
Trabalho e Renda de Santos, com a presença de: ADILSON CARVALHO – SINDIMINÉRIO, 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, UBALDINO EMÍDIO DA SILVA 
NASCIMENTO- (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,  ANDRÉ LUIZ NEIVA – SINDISAN e MARCELO ALEXANDRE 

CÂNCIO DOS SANTOS (Sintrasaúde) se reuniram às 10 horas. No auditório do Museu Pelé, sito ao Largo do 

Marques de Monte Alegre, nº 2, Valongo, Centro - Santos/SP, desta forma o Sr. MARCELO ALEXANDRE 
CÂNCIO DOS SANTOS deu inicio a 102ª reunião ordinária do COEMPREGO, solicitando que o Sr. 
RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA presidi-se  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 leitura e aprovação da ATA 
anterior, foi discutido sobre números de contratações que devem aumentar com as festas de fim de ano, 
abriu a questão das contratações da empresa Queiroz Galvão na obra do VLT em Santos, foi falado que a 
empresa vem contratando através do CPET, somente os trabalhadores de primeiro escalão a empresa está 
trazendo de outras obras que eles vem entregando, também contrataram alguns técnicos como a função 
específica de encanadores hidráulicos e ou estaladores de dutos de gás que a empresa vem encontrando 
dificuldades de achar no mercado local, o Sr. Adilson ressaltou uma obra realizada na porta de sua residência 
onde o nível técnico foi de extrema necessidade e o serviço de qualidade, dando sequencia a reunião, até a 
presente data foram realizadas 3 cursos do TIME DE EMPREGO e está se iniciando a quarta turma do Time do 
Emprego,  seguindo para o item 2 da pauta, apresentação dos números do CPET/CAGED, foi apresentado 
uma tabela com todos os cursos disponibilizados pelo Departamento de Empreendedorismo e Emprego de 
Santos, foram 1.764 vagas disponibilizadas até a presente data de forma gratuita, de janeiro a setembro já 
estamos com 6.067 Carteiras de Trabalho a mais assinadas desde o inicio de 2021 o que demonstra a 
recuperação das carteiras perdidas em 2020 (5.692 perdidas - desemprego formal) ao total 167.109 Carteiras 
Assinadas em Santos, com a apresentação dos números de contratação e desligamentos começou uma 
discussão dos motivos do mês de abril ter havido mais demissões do que contratações e o que se observou é 
que com o curto lockdown que teve neste período a questão da empregabilidade respondeu de imediato 
levando a mais demissões,  foi apresentado os eventos realizados pelo departamento, até o presente foram 
quatro caravanas, a próxima Caravana será no Morro Santa Maria 22 de outubro e no Centro de Santos dia 
05 de novembro, o Sr. Reinaldo Cirilo destacou que hoje o Município de Santos  possui mais de 31.000 MEI 
emitindo NF, ou seja, ativas e gerando renda, enquanto que em fevereiro de 2020 eram um pouco mais de 
23.000 MEI ativas gerando NF números gerados pelo Sebrae Aqui, o Sr. Adilson falou que muitos negócios 
que estão sendo abertos na região estão sendo contratados através de MEI, o Sr. Reinaldo colocou que a MEI 
vem sofrendo alterações e uma delas é a possibilidade de se contratar dois funcionários ao invés de um 
como originalmente (já aprovado desde julho de 2021), O Sr. Reinaldo lembrou dos cursos em parceria com 
SENAI e outros cursos o Sr. Caio falou de alguns cursos prestados pelo CENEP e que é importante este 
apanhado para identificar o caminho correto na requalificação, foi questionado pelo Sr. UBALDINO se existe 
vagas para PCD, e foi explanado que sim e que inclusive temos uma parceria com o departamento da 
prefeitura que atendem os PCDs no município e que inclusive estamos conversando com o Lar das Moças 
Cegas para ver a melhor forma de trabalhar com a questão devido aos benefícios, a Sr. Cris falou dos cursos 
para a comunidade, a forma de divulgação nas comunidades mais carentes e as dificuldades em fazerem os 
cursos, assuntos gerais, A Sr. Cris perguntou sobre a questão das mídias sociais, o Sr. Ricardo informou que 
conforme solicitação do COEMPREGO foi montado um Instagram e que vem alimentando com informações 
obtidas através de grupos de whatsapp e dados enviados pelo CPET para divulgação, mas que tudo esta 
sendo feito de pessoal, os presentes gostaram e apoiaram o trabalho que já havia sido solicitado e o Sr. 
Ricardo deixou claro que é uma ferramenta paralela ainda, encerrando a reunião o Sr. Ricardo falou que foi 
convidado para participar de uma audiência pública sobre PORTO INDÚSTRIA que se pretende implantar o 
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município e a questão foi muito bem recebida por todos os presentes uma vez que o Porto é o maior gerador 
de empregos e renda do município e um Porto Industria irá gerar consideravelmente mais empregos para 
toda a região, ficou acertado que a próxima reunião será no mês de novembro no dia 25 às 10hs no paço 
Municipal 1º andar – sala de situação. 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 28 de outubro de 2021. 
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