
ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS.

Aos vinte e nove dias (29) do mês de Fevereiro do ano de dois mil  e oito às 09:00 
(nove)  horas,  na  sede  do  SINDISAN-  Centro-Santos/SP,  foi  realizada  a  primeira 
Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal de Emprego,Trabalho e Renda de 
Santos.  O Sr.  Presidente  do  Conselho  Municipal  convidou  a  mim ,  Francisco  José 
Nogueira da Silva para secretariá-la , e para dar inicio aos trabalhos, lendo o teor da 
convocação: “CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO,TRABALHO E RENDA DE 
SANTOS-  Lei  de  criação  2.482/  de  24/09/2007-  convoca  todos  os  conselheiros  e 
convida a sociedade a participar da Assembléia Geral extraordinária, que será realizada 
no dia 19/03/2008 às 09h00, na sede do Settaport,  sito a rua XV de Novembro nº 152- 
Centro-Santos/SP-  Pauta  –  Discussão  e  aprovação  das  Atas  1ª  Assembléia 
Extraordinária  e da Assembléia  Extraordinária;  discussão e aprovação dos cursos de 
qualificação profissional- Planteq- Plano Territorial de Qualificação; Assuntos Gerais . 
O  Sr.  Presidente,  informou  que  na  próxima  reunião  extraordinária  as  atas  das 
assembléias anteriores serão analisadas.A seguir o Sr. Secretário informou aos presentes 
que foi criado o Grupo de Trabalho Técnico para analisar possíveis demanda dos cursos 
a serem realizados. A composição dos representantes do  grupo técnico é a seguinte: 
Gov.Federal  Lílian  Góes  Touray;  Gov.  Municipal  Rosana  Lara;  Trab.hoteleiro 
Edmilson  Cavalcante  de  Oliveira;  Trabalho  Cláudio  Luiz  de  Souza;  empregador 
Alessandro  Zuffo;Trab.Quimicos  Durval  Rubio  e  Municipal  Planejamento  Sr.   Luiz 
Otávio Galvão de Barros.Foi  comunicado  que haverá  uma próxima reunião no dia 
05/03/08 às 09h00 no CODESCO- Rua machado de Assis 91- Boqueirão- Santos-, do 
grupo Técnico., onde será tratado  a questão dos cursos a serem aplicados, que podemos 
citar  algumas  funções  e  áreas  de  atuação,  tais  como:  Construção  civil  pedreiro- 
carpinteiro-  eletricista  –  armador  de  ferro-  montagem  industrial,  azulejista; 
Turismo/Hotelaria  – garçom,  recepcionista-  ajudante  de  cozinha; 
Alimentação ;chapeiro- confeiteiro- padeiro-  Artesanato – em geral..A seguir o Sr. 
Presidente pôs a disposição a palavra a quem quisesse fazer uso.Como ninguém fizesse 
uso, deu por encerrada a presente assembléia, determinado a lavratura da mesma, que 
depois de lida e achada, vai assinada pelo Sr. Presidente e por mim Secretário.

Luiz Otavio Galvão de Barros                             Francisco José Nogueira da Silva 
Presidente                                                             Secretário
  
  


