
CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E 
RENDA DE SANTOS

LEI DE CRIAÇÃO Nº 2.482 DE 24/09/2007

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO 
CONSELHOMUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS

    Aos dezesseis (16) dias do mês de abril do ano de dois mil e nove 
às 09:00 (nove) horas, na Associação Comercial de Santos  à Rua XV 
de  novembro,  137–  2º  andar  Centro-Santos/SP,  foi  realizada  a 
primeira  Assembléia  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de 
Emprego,Trabalho  e  Renda  de  Santos.  O  senhor  Presidente  do 
Conselho,  senhor  Antonio  Pereira  Viegas  deu  inicio  aos  trabalhos, 
lendo  o  teor  da  convocação:  o  senhor  Presidente  consultou  os 
membros do Conselho sobre alterações ou complementações nas atas 
das  reuniões  anteriores  ,previamente  enviada  por  e-mail.  Em não 
havendo nenhuma manifestação,  as  mesmas foram aprovadas  por 
unanimidade.  Dando  seqüência  a  reunião  o  Presidente  destaca  o 
segundo item da pauta “A apresentação do Projeto Pro-Jovem  suas 
Características  e  Objetivos,  feita   pelas  senhora(s)  Rosely  Quelho 
Atanes  e  Ligia  Maria  Di  Bella  Costa  Monteiro,  representantes  da 
Secretaria  Municipal  de  Educação  (SEDUC).Após  o  término  da 
apresentação,  vários  membros  do  Conselho  ressaltaram  a 
importância  do  Conselho  Municipal  de  Emprego  de  Santos  (Con-
Emprego)  estar  colaborando   com  a  Secretaria  de  Educação  no 
Projeto  em  questão.  Em  seguida,  o  senhor  Presidente  passou  a 
palavra  ao  Conselheiro  Julio  César,  representante  da  Secretaria 
Municipal  de  Assuntos  Portuários  (SEPORT),  que  salientou  que  o 
Conselho de Emprego deveria ser informado das ações relacionadas a 
qualificação  profissional  que  estejam  ocorrendo  em  todas  as 
secretarias  Municipais,  para  que  o  Conselho  possa  dar  a  sua 
contribuição.  A  proposta  do  senhor  Julio  Cesar  é  de  oficiar  a 
Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), de que o conselho tomou 
conhecimento  sobre  o  Projeto  Pro-Jovem  se  disponibilizando  a 
colaborar com o projeto dentro de sua competência,para o que, a 
Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) ficou de oficiar o Conselho 
Municipal  de  Emprego  de  Santos  (Con-Emprego),  solicitando  a 
intervenção do Conselho junto a Prefeitura de Praia Grande para a 
utilização de um espaço no Município onde esta instalada a Secretaria 
de  Ação  Social,  para  realização  de  cursos  de    qualificação 
profissional. Passando ao quarto item da pauta “assuntos gerais”. foi 
feita  a  apresentação  dos  novos  representantes  da  Associação 
Comercial de Santos junto ao Conselho Municipal de Emprego, senhor 
Antonio Carlos Cavaco como titular e o senhor Marcio Calves como 
suplente, conforme Ofício nº 24 de sete  de abril2009. Referente à 
denúncia  feita  pelo  senhor  Luiz  Carlos  de  Andrade,  Diretor  do 
Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  da  Construção  e  do 
Mobiliário de Santos (SINTRACOMOS), ficou definido que a mesma 



deve ser formalizada junto ao Conselho Municipal de Emprego (Con-
Emprego),  para  que  se  possa  tomar  as  devidas  providências.  O 
senhor  Julio  César,  representante  da  Secretaria  de  Assuntos 
Portuários (SEPORT),  solicitou  a palavra para  esclarecer sobre o 
ofício  encaminhado  pela  Secretaria  de  Assistência  Social  (SEAS), 
sobre  a  utilização de recursos  do Convênio  Plurianual,  informando 
que o prazo de aplicação do recurso será prorrogado até fevereiro de 
2010, visto que a 1ª parcela  foi liberada em fevereiro de 2009. Foi 
feito um convite pelo senhor Júlio César ao colegiado a participarem 
do evento “I SINDEEPRES” Cidadania de Santos, que realizar-se-á no 
dia dezessete de abril 2009, referente a vários serviços oferecidos ‘a 
população.  Os membros do Conselho solicitaram  que se faça um 
convite a Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM)  para 
participarem das reuniões do colegiado, em virtude de muitas das 
ações  terem  um  caráter  metropolitano.  O  senhor  Julio  César 
informou  sobre  o  Seminário  Nacional  de  Qualificação  Profissional 
realizar-se-á,  no  dia  quinze  de  maio  2009,  com  a  presença  do 
palestrante senhor Ezequiel   do Nascimento. O senhor Luiz Otávio 
Galvão  de  Barros  secretário  executivo  do  Conselho  Municipal  de 
Emprego de (Con- Emprego), solicitou que seja feita a retomada das 
discussões  sobre  a  realização  de  um  seminário  sobre  o  trabalho 
realizado. Como nada mais havia a ser tratado e ninguém mais fez 
uso da palavra, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião , 
determinando  a  sua  lavratura  depois  de  lida  e  de  total  acordo  e 
assinada pelo senhor Presidente e por mim Secretário. 

Antonio Pereira Viegas

Presidente


