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ATA DO CONSELHO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS

Aos vinte e três de outubro 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. Lida e aprovada a ata da reunião 

anterior. O Presidente Gilson informou que enviou oficio para a Nova Central Sindical solicitando 
indicação de representantes para comparecimento a reunião, responderam, contudo não estão 
presentes na reunião de hoje. O Presidente justificou que a empresa BTP não fará a apresentação 
hoje, pois não tinha disponibilidade para a data de hoje, apenas para o dia 16.10. A seguir, o 
Presidente  passou  a  palavra  à  Coordenadora  de  Requalificação  Profissional  da  Prefeitura 
Municipal de Santos, Eugenia Salgado Granja. Com a palavra, a Sra. Eugenia reapresentou o 
quadro de cursos aprovados pelo Conselho nas reuniões realizadas em 21.08.2013, 29.08.2013 e 
19.09.2013:

Ocupação CBO Curso Vagas Carga Horária
Auxiliar nos serviços de alimentação  135-05 Auxiliar de Cozinha 14 220h
Recepcionista Geral 4221-05 Recepcionista 20 180h
Camareira de Hotel 5133-15 Camareira 20 220h
Garçom 5134-05 Garçom 20 220h

Continuou sua apresentação, relatando os passos que foram dados pela Prefeitura Municipal de 
Santos a partir da última reunião do Conselho: 19/09/2013 (quinta-feira): Reunião do Conselho: 
Aprovação  da  nomenclatura  e  cargas  horárias  dos  cursos  de  hotelaria,  da  necessidade  de 
abertura do processo de licitação e do pedido de prorrogação do prazo ao MTE. Realizada a 
abertura do Processo Administrativo junto ao DELIS (Departamento de Licitações da Prefeitura), 
para realização de licitação para contratação de entidade executora;  27/09/2013 (sexta-feira): 
Assinatura da Ata da Reunião de 19.09.2013 do Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de 
Santos; 30/09/2013 (segunda-feira): Ofício da SEDES ao MTE encaminhando a Ata da Reunião 
do Conselho de 19/09/2013,  ratificando nomenclatura e cargas horárias dos cursos propostos 
para o Planteq 2013;  03/10/2013(quinta-feira):  Ofício da SEDES para o MTE, encaminhando 
Relatório de Execução e Ofício do Presidente do Conselho, solicitando a prorrogação do prazo de 
conclusão  em  180  dias,  concluindo  a  execução  em  22/06/2013  (Aguardando  retorno  do 
Ministério).Eugenia ressaltou aos presentes que no dia  09.10.2013 (quarta-feira)  chegou nova 
solicitação da SPPE/MTE, com a informação de que o MTE e MEC  estão em tratativas para um 
Acordo de Cooperação prevendo a integração das pastas de Educação e Trabalho, visando a 
inclusão do MTE como demandante  do Pronatec.  Este  mesmo comunicado do MTE trazia  a 
solicitação para que a Prefeitura encaminhasse até 15/10/2013 (terça-feira) impreterivelmente, 
demandas para qualificação em Santos em 2014 para verificar a compatibilidade e viabilidade de 
seu atendimento no âmbito do Pronatec, sendo necessário o envio da Ata do Conselho. A Sra. 
Eugenia esclareceu aos presentes que tendo em vista o prazo, foi consultada a SPPE/MTE sobre 
a possibilidade de envio de demandas já discutidas e aprovadas pelo Conselho Municipal  de 
Emprego Trabalho e Renda nas 3 últimas reuniões (21.08/2013, 29.08.2013 e 19.09.2013) e as 
respectivas  atas,  com  o  compromisso  de  apresentar  o  assunto  ao  Conselho  na  reunião  de 
23/10/2013, para ratificação e envio de nova Ata o mais breve possível. A sugestão foi aprovada 
pela  SPPE/MTE  e  para  atendimento  do  prazo,  foi  enviado  Ofício  ao  MTE  em  14/10/2013 
(segunda-feira), com o Formulário de Proposta de Demanda, as atas das reuniões de 21 e 29 de 
agosto e 19 de setembro de 2013 e os diagnósticos de demanda apresentados nas referidas 
reuniões do Conselho, conforme quadro a seguir:

Cursos de qualificação a serem oferecidos em Santos (conforme CBO – www.mtecbo.gov.br)
UF Municípios Curso CBO Meta de Demanda (vagas oportunizadas pelo mercado) 



qualificados
Fonte: CAGED

(admissões jan à set/2013)
SP Santos Recepcionista 4221-05 20 719
SP Santos Auxiliar de cozinha 5135-05 14 345
SP Santos Garçom 5134-05 20 288
SP Santos Camareira 5133-15 20 113
SP Santos Conferente de carga e descarga 4142-15 24 572
SP Santos Operador de empilhadeira 7822-20 25 247
SP Santos Assistente de logística de transporte 3421-25 25 40

Em resposta à solicitação do MTE acerca da indicação das empresas com potencial de colocação 
na localidade de Santos, a Coordenadora da Prefeitura informou que foram indicadas: empresas 
do setor de hotelaria, bares e restaurantes (Santos e região da Baixada Santista); e empresas do 
setor  portuário  e  de  logística  (transportadoras,  armazéns  retroportuários,  terminais  portuários, 
depósitos e armazéns de grandes redes de Santos e região da Baixada Santista). Os presentes 
ratificaram novamente o plano de cursos que já havia sido aprovado, aprovando neste momento 
as  informações  enviadas  ao  MTE pela  Prefeitura  Municipal  de  Santos  em 15.10.2013,  como 
proposta para o PRONATEC, no âmbito do MTE/MEC.O conselheiro Martins comentou que o 
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio esteve em Santos com representantes do 
Porto para expor o programa de capacitação para o trabalhador portuário, que contempla mais de 
800 cursos e, alem disso, outros cursos também podem ser propostos, desde que haja demanda. 
Estiveram envolvidos o CENEP, o OGMO, o SOPESP.  O Sr. Martins sugeriu contato imediato e 
convite ao CENEP para comparecer a reunião do Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de 
Santos.  O Presidente  Gilson  sugeriu  que  o  Conselho  adote  o  caminho  do  PRONATEC para 
agilizar os trabalhos. A Sra. Eugenia comentou que já adotou providencias junto ao MTE para 
fazer  parte  do  PRONATEC.  O  Sr.  Martins  elogiou  o  trabalho  que  esta  sendo  realizado  pela 
SEDES em relação a estes programas.  O Presidente Gilson sugeriu que seja feito contato com o 
CENEP para verificar a disponibilidade de agenda do Presidente, Esmeraldo Tarquinio Neto e em 
seguida seja agendada a reunião administrativa do Conselho, independentemente do calendário 
anual do Conselho. A Secretaria Executiva Luciana sugeriu envio de ofícios do Conselho para os 
Ministérios  Federais  indicando demandas  de  cursos.  Neste  momento,  chegaram os senhores 
Paulo Pimentel (presidente do Sindicato da Saude) e Fabio Pimentel (presidente do Sindicato dos 
Estatutarios), representantes da Nova Central Sindical e o Presidente Gilson os apresentou aos 
membros  do  Conselho.  O  Presidente  Gilson  abriu  inscrições  para  Assuntos  Gerais.  Foram 
inscritos a Rosana e o Adilson. A seguir, o Presidente Gilson passou a palavra à Sra. Rosana 
Spinucci Lara, para apresentação dos indicadores e resultados atingidos pelo Centro Público de 
Emprego e Trabalho de Santos. A Sra. Rosana informou que o CPET iniciou suas atividades em 
18.08.2013, em decorrência de Convênio entre a Prefeitura de Santos e o Ministério do Trabalho e 
Emprego, tendo suas origens em determinações da OIT. Os seus objetivos são: intermediar mão 
de obra e habilitar o seguro-desemprego. Além dos serviços obrigatórios, o CPET também realiza 
serviços  adicionais:  emissão  de  CTPS,  orientação  psicológica  aos  trabalhadores  e  palestras 
orientativas. Rosana passou informações sobre as metas estabelecidas pelo MTE e valores de 
repasses. O Presidente Gilson e conselheiros comentaram que as metas são subdimensionadas 
pelo MTE. Rosana concordou que isto pode ser verdade e sugeriu envio de oficio do Conselho ao 
MTE,  pois  a  Prefeitura  como  convenente  não  participa  da  definição  das  metas,  que  são 
estabelecidas diretamente pelo MTE. O Conselheiro Adilson perguntou se a metodologia do MTE 
para calculo da meta é conhecida. Rosana informou que não. O Conselheiro Adilson reforçou que 
seria importante conhecer a metodologia para poder questionar ao MTE. A seguir, a Sra. Rosana, 
apresentou as metas estabelecidas pelo MTE ao CPET para 2013 e os respectivos resultados 
atingidos pelo equipamento público no período de janeiro a agosto de 2013:

SERVIÇOS META DO MTE RESULTADO – janeiro a agosto de 2013
Trabalhadores inscritos 1482 5555
Vagas captadas 739 1066
Colocações 246 772
Seguro-desemprego 348 3472
Emissão de CTPS Não há (serviço adicional) 2102
Orientação – processo de seleção Não há (serviço adicional) 521
Processo de pré-seleção Não há (serviço adicional) 35

Rosana informou que o numero total de atendimentos diários varia muito, mas no mínimo cerca de 
130 trabalhadores são atendidos por dia.  A Conselheira Niedja sugeriu convite ao outros dois 
postos de intermediação de mão de obra da cidade, o do Poupatempo e da Força Sindical.  O 



Conselheiro  Adilson  perguntou  sobre  setores  que  menos  utilizam  os  serviços,  e  a  Rosana 
esclareceu  que  o  setor  de  saúde  ainda  contrata  pouco  através  do  posto.  A  Sra.  Rosana 
prosseguiu  a  apresentação,  narrando  os  resultados  consolidados  do  CPET,  desde  sua 
inauguração em agosto de 2008 até o mês de agosto de 2013, quando foram comemorados os 5 
anos de funcionamento do CPET:

SERVIÇOS RESULTADO TOTAL – agosto de 2008 a agosto de 2013
Trabalhadores inscritos 84.723
Vagas captadas 10.009
Colocações 7.882
Seguro-desemprego 13.990
Emissão de CTPS 5.778
Orientação – processo de seleção 4.464
Processo de pré-seleção 229

Ato contínuo, a servidora municipal comentou sobre outras atividades especiais do CPET que têm 
sido realizadas desde o início de 2013:  1-) POSTO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO E 
TRABALHO NA ZONA NOROESTE, situado na Av. Nossa Senhora de Fátima, 456, Bairro Santa 
Maria, que iniciou as operações em fevereiro de 2013 (o serviço foi originalmente  implantado em 
junho  de  2012  e  retomado  neste  ano),  prestando  os  seguintes  serviços:  Cadastro  de 
trabalhadores, Cadastro de vagas (empresas), Habilitação do seguro desemprego, Emissão de 
CTPS,  e  Palestras  orientativas;  2-)POSTO  DO  CENTRO  PÚBLICO  DE  EMPREGO  E 
TRABALHO  NOS MORROS,  situado  na  Av.  Santista,  740,  Morro  Nova  Cintra,  prestando  os 
mesmos serviços retro mencionados; 3-) CAPACITAÇÃO DA EQUIPE PARA ATENDIMENTO AO 
TRABALHADOR COM DEFICIÊNCIA, executado pelo CONDEFI, com apoio da Coordenadoria 
Municipal de Políticas para Pessoa com Deficiência, sendo que o treinamento apresentou temas 
relevantes relacionados aos tipos de deficiência e também atividades práticas e de vivência em 
relação  a  alguns  tipos  de  deficiência;  4-)  PROJETO  EMPREGO  APOIADO,  com  foco  no 
trabalhador com deficiência, com o objetivo de promover a avaliação de vagas e orientações à 
empresa que contrata deficientes, em parceria com as entidades APAE, 30 de julho, NAPNE, Lar 
das Moças Cegas e Congregação Santista dos Surdos.  A Sra. Rosana destacou ainda outros 
diferenciais do CPET em Santos: a existência de salas de seleção equipadas com multimídia para 
utilização do empregador, e as visitas ativas a empresas da região para captação de vagas, além 
dos  plantões  semanais  no  Programa  Viva  o  Bairro  para  captação  de  vagas  e  cadastro  de 
trabalhadores. A Sra. Rosana, apresentou, então, os resultados atingidos pelo CPET no mês de 
setembro de 2013:

SERVIÇOS META DO TEM
(ANO)

META DO MTE
(projeção mensal)

RESULTADO – setembro de 
2013

Trabalhadores inscritos 1482 124 934
Vagas captadas 739 62 238
Colocações 246 21 124
Seguro-desemprego 348 29 751
Emissão de CTPS Não há (serviço adicional) 173
Orientação – processo de seleção Não há (serviço adicional) 186

Relativamente ao CPET itinerante, foram realizados os seguintes atendimentos:

LOCAL DO CPET ITINERANTE NÚMERO DE ATENDIMENTOS EM SETEMBRO/2013
Zona Noroeste 48
Morros 32
Cidade Cidadã – Arena Santos 0

A Sra. Rosana solicitou a todos os membros do Conselho de Emprego que reservem sua agenda 
para  o  dia  04.11.2013  às  11:00,  quando  será  lançado  pelo  Prefeito  Municipal  o  Programa 
Emprego Apoiado, voltado ao atendimento ao trabalhador com deficiência, em parceria com as 
seguintes entidades: Lar das Moças Cegas, Congregação Santista dos Surdos, NAPNE, APAE e 
30  de  julho.  Por  fim,  Rosana  deixou  3  pontos  para  reflexão,  o  emprego  das  mulheres,  a 
experiência  profissional  e  salários  muito  baixos,  já  que  a  cidade  é  um  berço  de  formação 
universitária e tecnológica. O Conselheiro Martins elogiou a apresentação. O Presidente Gilson 
comentou que o planejamento para 2014 tem que ser  pensado agora  e o plano de trabalho 
também  deve  ser  executado.  Adilson  propôs  a  agenda  anual  para  o  plano  de  trabalho  e  a 
alteração  das  datas  das  reuniões,  tirando-as  de  quartas-feiras  por  conta  das  reuniões  do 
Conselho  Sindical.  A  Conselheira  Niedja  informou  aos  presentes  que  a  Secretaria  de 
Desenvolvimento Econômico e Inovação já obteve as seguintes confirmações para apresentação 



no Conselho de Emprego, Trabalho e Renda de Santos: na reunião de novembro, a ser realizada 
em 21.11.2013,  a apresentação do gerente  executivo  da ABTTC – Associação Brasileira dos 
Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Contêineres, o Sr. Wagner Rodrigo 
Cruz de Souza; e para a reunião de dezembro, a ser realizada em 18.12.2013, a apresentação do 
presidente da Fundação CENEP – Centro de Excelência Portuária, o Sr.  Esmeraldo Tarqüínio 
Neto. Esta ultima provavelmente será realizada na reunião administrativa sugerida pelo Presidente 
Gilson. Para a próxima reunião os conselheiros deverão trazer sugestões. A Conselheira Niedja 
também sugeriu convite a representantes do setor pesqueiro, Instituto de Pesca e Sindicatos, 
tendo em vista a importância do setor  para nossa cidade. Adlson solicitou que Rosana traga 
informações sobre os setores que não estão utilizando o CPET na próxima reunião.  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,  e  mais  dois  conselheiros  abaixo 
identificados, no dia 23 de outubro de 2013.
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