
CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 
DE SANTOS

LEI DE CRIAÇÃO Nº 2.482 DE 24/09/2007

ATA DA QUARTA  ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS.
    
  Aos sete (07) dias do mês de Novembro do ano de dois mil e oito às 09:00 (nove) horas, no Centro 
Publico de Santos à Rua João Pessoa, n° 300-Centro-Santos/SP, foi realizada a quarta Assembléia 
Extraordinária do Conselho Municipal de Emprego,Trabalho e Renda de Santos. Com a ausência do 
Presidente  Sr.  Otavio o Secretário  Executivo Sr.  Francisco Nogueira  ,  presidiu e secretariou os 
trabalhos, e para dar inicio aos trabalhos, leu 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 Ordinária, 
que será realizada no dia 07/11/2008 às 09h00, no Centro Publico de Santos à Rua João Pessoa n° 
300–Centro-Santos/SP,  tendo como pauta  a  os seguintes itens: a) aprovação da Ata 8ª Assembléia 
Geral ;  b) Criação da Comissão Gestora do Centro Publico;  c) Aprovação formal do Plano de 
Trabalho do Convenio Plurianual Único- Termo aditivo de 2008, firmado com o Ministério  do 
Trabalho e Emprego; d) Assuntos Gerais.Sr. Francisco Nogueira abriu a Assembléia  colocando à 
apreciação para aprovação ou não das atas 8ª e 9ª Assembléia Ordinária do Conselho , as quais 
foram aprovadas.Por motivo de força maior o Sr. Presidente Otavio esteve ausente na Assembléia. 
O Sr. Julio sugeriu e colocou a necessidade da aplicação e efetivação do Observatório e do Projeto 
Básico   com  a  finalidade  de  melhorar  a  alocação  dos  recursos  públicos,  gerenciamento  dos 
processos e tarefas e por esse assunto já ter sido arduamente discutido pelo Conselho o Projeto 
Básico.ainda com a palavra o Sr. Julio pediu que excluíssem da pauta do item “b”, e o deixassem 
para discutir  na próxima assembléia,  pedido aceito.Quanto  ao item “c” da Pauta,  o mesmo foi 
aprovado  por  unanimidade.A  seguir  passou-se  ao  item “d”  da  pauta.  Assuntos  Gerais:  A Sra. 
Rosana participou explicando sobre os resultados atingidos pelos Centro Publico que denotam a 
importância das atividades quanto a habilitação do Seguro desemprego que está sendo um sucesso e 
analisando os dados e o saldo positivo em relação a adição de vagas no mercado de trabalho e 
emprego,  mesmo  com a  crise,  as  empresas  têm elogiado  bastante  as  execução  das  tarefas  das 
seleção de trabalhadores. O Sr. Francisco com a palavra, ressaltou e sugeriu que o Conselho faça 
sempre uma previsão da demanda de emprego principalmente nos períodos sazonais a exemplo dos 
cruzeiros marítimos e analisar os processos a serem iniciados para o próximo ano. Foi discutido no 
Conselho  a  sugestão  da  implantação  de  um  portal  da  internet  para  que  seja  realizado  o 
cadastramento de candidatos. Este item sugerido será discutido mais profundamente nas próximas 
assembléias. O Sr. Francisco com a palavra novamente também sugeriu unir Sindicatos , Centro 
Publico e os Sindicatos Patronais e Laboriais em um seminário de Trabalho e Emprego. O Centro 
Público através  do Conselho acredita  que o estreitamento de relações entre  o Centro Público e 
empresas, é de fundamental importância para a divulgação do Trabalho do Centro Publico, com o 
objetivo de aumentar sua credibilidade para com seu publico. Como ninguém mais fizesse uso da 
palavra o Sr. Presidente da mesa , deu por encerrada a presente 
Assembléia, determinando a lavratura da mesma, que depois de li e achada conforme, vai assinada 
pelo Secretário.           

                  Francisco José Nogueira da Silva 
                    Presidente/ Secretário


