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ATA DO CONSELHO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS

Aos dezenove de setembro de dois mil e treze, os membros do Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de 
Santos,  identificados na lista  de presença anexa, se reuniram às nove horas na Casa de Participação 
Comunitária,  na Rua Rei  Alberto  I,  n.  119,  Santos/SP,  sob presidência  de Gilson Martins Oliveira  para 
deliberar a pauta do dia e assuntos gerais. O presidente sugeriu aos presentes a inversão da pauta, para 
iniciar os trabalhos com a apresentação do Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação 
da Prefeitura  de Santos,  José  Antonio  Oliveira  de Rezende,  com o que concordaram os  membros  do 
Conselho. Em seguida, com a palavra, o Secretário Adjunto, após abordar e considerar dados da cidade, 
como  localização  geográfica,  cacterística  insular,  território  em  área  de  proteção  ambiental,  densidade 
demográfica, acesso rodoviário e aéreo, situação no contexto metropolitano, educação e PIB, passou a 
discorrer sobre os principais vetores de desenvolvimento da cidade: porto, petróleo e gás, pesca, comércio 
e serviços e turismo. Rezende enfatizou a importância da atuação dos membros do Conselho de Emprego, 
Trabalho  e  Renda da  cidade  em prol  do  desenvolvimento  sustentável,  pois  a  consolidação  efetiva  do 
progresso ocorrerá na medida em que haja trabalhadores qualificados e empregos de qualidade em nossa  
região. Dentre os projetos comentados, foram abordados os avanços em relação ao Parque Tecnológico de 
Santos,  que  desenvolverá  a  pesquisa  científica,  reforçando  a  vocação  tecnológica  de  Santos;  e  a 
Incubadora de Empresas, que nesta nova fase já abriga uma empresa de tecnologia de ponta em Santos. 
Em relação à qualificação, foi destacada a instalação da Escola Remota no SENAI, no Centro Cultural da 
Zona Noroeste e a criação do portal minha oportunidade (www.santos.sp.gov.br/minhaoportunidade), que 
permite cadastro de trabalhadores e informações sobre vagas gratuitas de qualificação. Ele também afirmou 
que o incentivo à pesquisa e tecnologia também tem sido prioritários para a Prefeitura, com destaque para o 
recente convênio assinado com a USP prevendo a instalação de cursos de graduação e pós graduação em 
nossa cidade; e a negociação com a Petrobrás para a instalação do Centro Tecnológico de Petróleo e Gás  
na Baixada Santista. O Secretário Adjunto também discorreu sobre as medidas inclusivas e sustentáveis 
que estão sendo implantadas e apoiadas pela Prefeitura para acomodar o impacto de desenvolvimento 
oriundo do petróleo & gás, porto e turismo em nossa cidade, tais como, a implementação do VLT (veículo  
leve sobre trilhos); as obras de macrodrenagem na Zona Noroeste; a expansão da rede hoteleira; o plano  
de mobilidade com expansão da malha cicloviária e sistema de bicicletas públicas; dentre outras. Outra 
ação  muito  importante  promovida  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Inovação  foi  a 
implantação de Posto avançado do Centro Público de Emprego e Trabalho na Zona Noroeste (Av. Nossa 
Senhora  de  Fátima,  456)  e  nos  Morros  (Av.  Santista,  740).  Por  fim,  fez  breve  apresentação  sobre  a 
execução  ds  metas  do  Centro  Público  de  Emprego  e  Trabalho  de  Santos.  Após  a  apresentação,  o 
Presidente abriu a sessão para perguntas dos presentes. O Sr. Josias perguntou ao Secretário Adjunto o 
que  será  explorado  além de  comércio,  serviços  e  hotelaria  em Santos,  ao  que  foi  respondido  que  a 
tecnologia e a pesquisa científica também são um grande foco do governo municipal, que tem trabalhado na 
implantação do Parque Tecnológico de Santos e no fortalecimento da Incubadora de Empresas, além da 
negociação  com a  Petrobrás  para  a  instalação  do  Centro  Tecnológico  de  Petróleo  e  Gás na  Baixada 
Santista. A Incubadora de Empresas oferece espaços de 25 metros quadrados, com toda estrutura de água, 
telefone, luz, internet, etc, para empresas que desejarem empreender em tecnologia em Santos, a um custo 
aproximado  de  R$  500,00  mensais,  pelo  período  de  dois  anos,  prorrogáveis  por  mais  dois  anos.  O 
presidente do Conselho enfatizou a importância de fortalecer os investimentos em educação. O conselheiro 
Martins reforçou a importância da Prefeitura agir com esta visão de negócio que está sendo apresentada 
agora, ressaltando a importância que cada um tem no contexto do desenvolvimento, pois a evolução em 
tecnologia, emprego e renda é a evolução natural da sociedade. A seguir, o presidente perguntou sobre as 
atas  das  reuniões  dos  dias  21  e  29  de  agosto,  tendo  ambas  sido  aprovadas  por  unanimidade  pelos 
presentes. Em seguida, foi dada a palavra à Coordenadora de Requalificação Profissional da Prefeitura, que 
apresentou o andamento do PlanTeQ 2013, primeira etapa do Convênio Plurianual 2012-2016 firmado entre 
Ministéiro do Trabalho e Emprego e Prefeitura Municipal de Santos. Informou que já foram encaminhados os 
seguintes  documentos  ao  MTE:  Ofício  solicitando  a  alteração  dos  cursos,  Projeto  Descritivo  com  o 
detalhamento da nova proposta voltada para hotelaria, bares e restaurentes e as atas e respectivas folhas 
de presença das reuniões do Conselho de  Emprego e Trabalho de Santos de 21 e 29 de agosto de 2013,  
nas quais consta a aprovação do Conselho para a alteração dos cursos.  Informou que o Ministério do 
Trabalho  e  Emprego  já  aprovou  a  mudança,  solicitando  apenas  duas  alterações:  uma  delas  na 
nomenclatura  dos  cursos  de  Camareira  em  meios  de  hospedagem  e  Recpcionista  em  meios  de 
hospedagem,  alterando  para  Camareira  e  Recepcionista,  para  que  tenham  uma  característica  mais 
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abrangente. A outra alteração foi  na carga horária, para que a média seja de 200h. Foi apresentado o 
quadro abaixo ao Conselho que ratificou as alterações propostas pelo MTE.

Ocupação CBO Curso Vagas Carga Horária

Auxiliar nos serviços de alimentação 5135-05 Auxiliar de Cozinha 14 220h

Recepcionista Geral 4221-05 Recepcionista 20 180h

Camareira de Hotel 51333-15 Camareira 20 220h

Garçom 5134-05 Garçom 20 220h

Também foi solicitada a prorrogação por 180 dias do prazo para execução dos cursos de qualificação, 
alterando a data de conclusão do processo de 22 de dezembro de 2013 para 22 de junho de 2014. Os 
Conselheiros ratificaram as deliberações da reunião realizada em 29 de agosto de 2013, e reafirmaram a  
aprovação por unanimidade da prorrogação do prazo para execução do plano de qualificação apresentado,  
por  180  dias,  autorizando  o  presidente  do  Conselho  a  enviar  ofício  ao  Secretário  Municipal  de 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, contendo cópia da ata da reunião realizada nesta data, para que o 
mesmo dê os encaminhamentos necessários. A coordenadora também informou ao Conselho a existência 
de duas possibilidades de licitação pública para a contratação de entidade executora para realização dos 
cursos propostos: por inexigibilidade, no caso de contratação de escola do Sistema S, conforme Termo de 
Referência da Resolução nº 679/2011 do CODEFAT ou por concorrência aberta a todas as entidades com 
qualificação técnica, econômica e financeira comprovada para realização dos cursos. O conselho solicitou 
que seja feita concorrência, mesmo que isso implique um tempo maior para finalização do processo de 
licitação.  A seguir, o presidente iniciou o processo de deliberação sobre a recomposição da bancada de  
representação dos trabalhadores no Conselho Municipal  de Emprego, Trabalho e  Renda. O presidente 
informou aos presentes, que diante das ausências da CGTB às reuniões, nos termos do artigo 10, § 1º será 
substituída por outra entidade representante. E o mesmo critério será adotado para as demais entidades. O 
Sr. Pedro, representante da NCST, presente à reunião, reforçou o interesse da participação desta entidade 
no referido Conselho, o que foi aprovado por unanimidade. Assim, o regimento interno passará a ter a  
seguinte redação no seu artigo 2º, inciso II, alínea a): “a) um titular e um suplente indicado pela Nova  
Central Sindical de Trabalhadores – NCST”. Ficando revogada a disposição anterior: “a-) um titular e um 
suplente indicado pela Confederação Geral dos Trabalhadores – CGTB e/ou União Sindical Independente -  
USI”  O presidente do Conselho enviará ofício  ao coordenador  regional  da NCST,  Sr.  Paulo  Pimentel,  
solicitando que indique representante titular e suplente para participar das reuniões do Conselho. O Sr.  
Pedro, representante presente da NCST na reunião, solicitou que constassem em ata que sua entidade não 
deseja tomar a vaga de outra central, mas somente ser inserida no contexto de deliberações do Conselho. 
Aberta a reunião para assuntos gerais pelo Presidente, a Conselheira Niedja solicitou que seja inserida 
pauta fixa em todas as reunioes do Conselho para apresentação dos resultados mensais do Centro Público  
de  Emprego  e  Trabalho  e  também sobre  os  avanços  no  programa  de  qualificação,  com participação 
respectivamente das senhoras Rosana e Eugenia. Aprovado. A Conselheira também sugeriu pautar para a 
próxima reunião uma apresentação da empresa BTP. O Presidente concordou, mas reforçou a importância 
de que lhe seja enviado previamente o curriculum do palestrante.  O representante do CIESP ofereceu 
convite aos presentes para que participem da Olimpíada do Conhecimento no dia 25.09.2013, no Anhembi, 
em São Paulo. O CIESP oferecerá ônibus aos participantes. Os interessados devem se inscrever até a  
próxima segunda-feira, dia 23.09, através do e-mail treinamento@ciespsantos.com.br ou telefone 13-3219-
9484. O Conselheiro Carlos Platini lembrou que o superintendente da Bacia de Santos da Petrobrás realizou 
apresentação no Conselho Sindical abordando os diversos aspectos da fixação da empresa em Santos. A 
secretária  executiva  Luciana  reforçou  a  importância  das  empresas  ligadas  à  Petrobrás  assumirem  o 
compromisso de contratar trabalhadores de Santos. A Conselheira Niedja sugeriu convidar a Petrobrás para 
falar ao Conselho de Emprego. O presidente solicitou que seja priorizada a apresentação da BTP para a 
próxima reunião. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Armando de Barros, Fernando Wagner 
Chagas e Marcelo Vallejo Fachada. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, 
determinando a lavratura da ata por mim, Luciana Ferreira de Oliva Silva, Secretária Executiva do Conselho  
de Emprego,  Trabalho  e  Renda de  Santos  e  que  segue assinada por  ele  presidente  do  Conselho  de 
Emprego, Trabalho e Renda de santos, Gilson Martins de Oliveira, em Santos, no dia 19 de setembro de 
2013.
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