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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS 
Ao quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, o Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda 
de Santos, com a presença de: –  ADILSON CARVALHO DE LIMA – SINDIMINÉRIO, RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA 
– SETTAPORT, UBALDINO EMÍDIO DA SILVA NASCIMENTO - (SETTAPORT), LÍGIA CATARINA SILVA ROSA - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 
THIAGO ANDRADE – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, ALBA KANEBLEY – ACS, VALTER LEITE SANTANA – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, PATRÍCIA SANTOS – SINDISAN, FLAVIO MAGALHÃES LESSA – SINDICATO DOS 
OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SOPESP, ANDRÉ NEIVA – SINDISAN e ROSANGELA - SERT. 
Reunião iniciada em segunda chamada às 10 horas no primeiro andar do SINDISAN (sito a Rua Pedro II, Centro – 
Santos) em seu auditório, o Sr. ADILSON CARVALHO DE LIMA deu início a 108ª reunião ordinária do COEMPREGO, 
que solicitou que eu, LÍGIA CATARINA SILVA 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, na sequencia o 
Sr. ADILSON CARVALHO DE LIMA fez um resumo sobre  a situação do Conselho e pediu para o Sr. RIACRDO SERRA 
fazer um resumo rápido, que iniciou deixando claro que pelo ponto de vista dele deveríamos refazer a Lei e o 
Regimento Interno uma vez que as mudanças não são pequenas, são muitas alterações e deveríamos envolver o 
Departamento de Articulação – DEARTI (Prefeitura Municipal de Santos) porque irá envolver Gabinete do Prefeito, 
Procuradoria e Possivelmente Câmara dos Vereadores e que neste ano eleitoral será muito difícil conseguirmos 
realizar os ajustes e percorrermos todo o caminho necessário, o Sr. THIAGO ANDRADE – CHEFE DO DEPARTAMENTE 
DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO DE SANTOS, pediu a fala, iniciou sua fala colocando que entende que ente 
os Conselhos que tem na cidade este é um dos mais importantes devido ao momento em que passamos e que esta 
na pauta do Governo a retomada econômica através de um novo plano de empregabilidade e geração de emprego 
e que vale a pena realizar os ajustes agora e que inclusive irá estar com a Alessandra Franco (chefe do DERATI) na 
próxima terça feira (09/08), ressaltou que existe um empenho do DERATI de acertar do ponto de vista burocrático 
todos os conselhos, Sr. VALTER SANTANA pediu a palavra e acredita que realmente será difícil realizar alterações 
ainda este ano porém acredita que com a ajuda externa (DEARTI) iríamos encurtar o caminho, o Sr. THIAGO 
ANDRADE sugeriu que todos se reunissem com a Alessandra na semana que vem, ficou acertado então que o Sr. 
THIAGO ANDRADE irá conversar com a Alessandra sobre a possibilidade e a agenda com ela para discutirmos o tema 
abordado aqui, a Sra. ALBA KANEBLEY perguntou se na última reunião ficou acertado alguma mudança entre os 
presentes e o Sr. ADILSON CARVALHO DE LIMA explicou que o único avanço feito foi a necessidade das alterações 
necessárias e que pela maioria deveria ser Consultivo ao invés de Deliberativo apesar de acreditar que o Conselho 
deveria ter a condição de ser Deliberativo por poder tomar decisões e cobrar por elas e não somente realizar 
solicitações, a Sra. ALBA KANEBLEY sugeriu que fizéssemos alterações mais simples a ponto de andarmos com o 
Conselho, o Sr. ADILSON CARVALHO DE LIMA retomou a palavra e falou da importância da necessidade de termos 
alguém que  realmente entenda da Lei de Conselhos para nos ajudarmos a resolver todos esses problemas 
apresentados, também frisou a necessidade da atualização dos dados do Conselho, porque os dados ainda constam 
no Portal do Conselho com os dados antigos, o Sr. RICARDO SERRA abriu o site e constatou que realmente os dados 
estão desatualizados no site, (grande discussão sobre o tema) muitas dúvidas apareceram, no Portal dos Conselhos 
aparece que a Lei consta como 21/07/2015 e o Regimento aparece como 20/01/2015 e o que todos acreditam que 
deva ter tido outro Regimento após e por algum motivo aqui desconhecido não foi publicado e não é de 
conhecimento, a Sra. PATRÍCIA SANTOS se recorda que em 2016 quando ela entrou no Conselho encaminhou via 
SINDISAN e-mail fazendo a alteração onde entrou como a representante, o Sr. VALTER SANTANA falou que sem o 
histórico do conselho fica muito difícil darmos continuidade, o Sr. ADILSON CARVALHO LIMA pediu para novamente 
analisarmos o site porque todos os documentos do Conselho estão no site, todos os presentes ficaram de entrar e 
analisar os documentos, após longa discussão, ficou acordado que todos irão ler e propor as devidas alterações em 
reunião especifica para essa questão, as dúvidas que aqui estão surgindo deverão ser esclarecidas na reunião que 
será agendada pelo Sr. THIAGO ANDRADE junto a Sra. ALESSANDRA FRANCO, Sr. VALTER SANTANA  pediu a palavra 
e fez uma colocação importante, que independente de acertarmos ou não os documentos, seria importante em 
paralelo os representantes das Bancadas devem atualizar as suas cadeiras no Conselho, o Sr. FLAVIO MAGALHÃES 
LESSA  se prontificou a ajudar com a Bancada dos empregadores, principalmente com a questão portuária, a Sra. 
ALBA KANEBLEY aproveitou para informar que as empresas que mais crescem na ACS estão dentro da área de 
tecnologia e que seria bom se pensarmos em inclui-los no Conselho, o Sr. ADILSON CARVALHO DE LIMA encerrou a 
reunião falando a todos que esta foi muito proveitosa e que agora aguardamos a reunião com a Sra. ALESSANDRA 
FRANCO para agendarmos a próxima reunião.  Ficou acertado que a próxima reunião será após a reunião com a Sr. 
ALESSANDRA FRANCO que será avisada no grupo dos Conselheiros e que desde já fica acordado que será no 
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auditório do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASNPORTE COMERCIAL DE CARGA DO LITORAL PAULISTA - SINDISAN 
, sito a Rua Dom Pedro II, Centro - Santos/SP. 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, ADILSON CARVALHO DE LIMA, em 04 de agosto de 2022. 

 

_______________________________ 
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