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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 
Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro 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, JOSÉ 
DOS SANTOS MARTINS – SOPESP, LÍGIA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, RAIMUNDO – 
SETTAPORT, UBALDINO EMÍDIO DA SILVA NASCIMENTO- (SETTAPORT), REINALDO CIRILO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTOS, RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, VALTER 
LEITE SANTANA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, BRAZ ANTUNES  - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 

UBALDINO EMÍDIO DA SILVA NASCIMENTO - SETTAPORT – Justificaram a ausência: ADILSON CARVALHO – 
SINDIMINÉRIO, MARIA CRISTINA – CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTOS, JUSSARA - CAMARA 
DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTOS, LUIZ GALVÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, CAIO MORETTI – 
CENEP, ALINE MALAVASI – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, ANDRÉ LUIZ NEIVA – SINDISAN e MARCELO 

ALEXANDRE CÂNCIO DOS SANTOS (Sintrasaúde). Se reuniram às 10 horas. Na Sala de Situação do Paço 
Municipal de Santos, sito a Praça Visconde de Mauá, Centro - Santos/SP, desta forma o Sr. RICARDO GIULIANO 

CHAVES SERRA deu inicio a 102ª reunião ordinária do COEMPREGO, 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, aprovada sem ressalvas, sem dados novos liberados pelo CAGED, a 
apresentação seguiu somente com os dados do CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO E TRABALHO DE SANTOS – 
dados de outubro trabalhadores Inscritos (novos) 126 com total ano de 760, Vagas Captadas 81 com total ano 
de 1.042, Encaminhamentos 202 com total ano de 1.219, Seguro Desemprego 143 com total ano de 1.024 e 
Atendimentos 1.423 com total ano de 10.874 – Foi comprovado um erro no sistema no número de 
atendimentos, no dia 05 de novembro realizamos um grande evento onde foi realizado mais de 550 
atendimentos e no sistema não consta nenhum, total de vagas para cursos ofertadas até o momento 1.964 
vagas gratuitas, foram realizados 4 Times do Emprego e 6 Caravanas até o momento, o Banco do Povo Paulista 
realizou 14 contratos no mês de outubro totalizando no mês R$162.000,00 e no ano de 2021 até a presente 
data um total de 98 contratos e R$1.112.268,99 emprestados, foi apresentado o PLANO DE TRABALHO 
2021/22 onde consta os dados do município e diretrizes para 2022, são elas: 1. Seguindo as ações elaboradas 
pela Prefeitura Municipal de Santos, o Conselho Municipal de Emprego e Renda de Santos, irá promover junto 
as entidades apoiadoras e seus conselheiros, todos os eventos que visam a promover empregabilidade local, 
incluindo cursos e capacitações; 2. Já no início do ano d 2022 oficiar todas as entidades e a Secretaria de 
Governo da Prefeitura Municipal de Santos para indicarem os membros a comporem o conselho Municipal a 
fim de repor os conselheiros que por algum motivo estejam impedidos de participarem deste conselho; 3. 
Oficiar a comissão de Estudo de Impacto de Vizinhança que todos os Empreendimentos que derem entrada 
na comissão e que sejam elegíveis de contratações disponibilizem as vagas de emprego no Centro Público de 
Emprego e Trabalho de Santos; 4. Participar dos estudos e atos do município que possam vir a discutir 
empregabilidade, bem como estudos de plano diretor e audiências públicas; 5. Reivindicar melhorias no 
espaço do Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos; 6. Solicitar ao Governo do Estado de São Paulo, 
cursos a serem ministrados no município conforme demanda identificada mensalmente. Gerou uma questão 
importante no que tange a data das reuniões e ficou acertado que manteríamos toda a última quinta-feira do 
mês com exceção de dezembro que será na segunda quinta-feira do mês, também ficou acertado que sempre 
que houver necessidade a data poderá ser alterada desde que avisada com antecedência. O Sr. Reinaldo 
colocou a importância das empresas parceiras e associadas a ACS, FIESP, CIESP e SOPESP em responderem um 
questionário sobre empregabilidade, assim poderemos desenvolver um Plano de Trabalho para suprir essa 
necessidade, Sr. Valter ressaltou a importância de ter esses números para buscar os cursos de qualificação, 
Sra. Alba colocou que é bom envolver também as universidades locais, Sr. Reinaldo colocou que Santos esta 
perdendo o curso de turismo e que os munícipes estão buscando fazer os cursos em outros municípios, ficou 
acertado de conversor com o Sr. Adauto – ACS para ajudar com a questão de levar a pesquisa para os 
associados, Seguindo com assuntos gerais, Sr. Ricardo frisou da necessidade de todos buscarem junto aos seus 
parceiros a questões dos cursos para incluir no Plano de Trabalho, ficou acertado que com a questão da 
pandemia não deveríamos fechar questão sobre cursos a serem ministrados e sim solicitar conforme a 
necessidade, na sequencia foi conversado sobre as eleições do conselho que acontecerá na próxima reunião 
e terá como sequencia: PRESIDENCIA - Representante dos Trabalhadores, 1 VICE PRESIDENCIA – Representante 
do Governo e SEGUNDA VICE PRESIDENCIA – Representante dos Empregadores, ficou acertado que a próxima 
reunião será no mês de dezembro no dia 16 às 9h e 30min no auditório do Museu Pelé, sito ao Largo do 
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Marques de Monte Alegre, nº 2, Valongo, Centro - Santos/SP Municipal 1º andar. 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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