
CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E 
RENDA DE SANTOS

LEI DE CRIAÇÃO Nº 2.482 DE 24/09/2007

ATA  DA  OITAVA  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINARIA  DO  CONSELHO 
MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS.

      Aos dezesseis (16) do mês de Setembro 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 oitava Assembléia Ordinária do Conselho Municipal de Emprego,Trabalho e 
Renda  de  Santos.  O  Sr.  Presidente  do  Conselho  Municipal  convidou  a  mim  ,  Sr. 
Francisco José Nogueira da Silva secretário titular,  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 Ordinária, que será realizada no dia 16/09/2008 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 7ª Assembléia  Geral ;  b)  Discussão sobre a 
criação da comissão Gestora do Centro Publico;  c) apresentação do Relatório de metas 
do Centro Público; d) Arquivo do Conselho Municipal de Emprego; e) Apresentação 
sobre o Centro Público ;  e)  Assuntos Gerais.  A ata  da 7ª  Assembléia  foi  por todos 
aprovada.Sr. Otavio Galvão abriu a Assembléia  falando a importância da criação da 
Comissão Gestora do Centro Publico com a representação da cada uma das bancadas.O 
Sr. Julio ressaltou tal  importância ,  mas é prioritário finalizar antes de mais nada as 
metas  do  plano  plurianual   e  solicitou  para  a  próxima  reunião  a  discussão  deste 
assunto.O Sr. Galvão com a palavra comentou que também será definido na próxima 
reunião  qual  será  forma  de  atuação  da  Comissão  Gestora,  e  a  seguir   apresentou 
relatório das atividades do Centro Público sobre o qual o Sr. Julio expôs os dados que 
continham no referido relatório  isto que apresentaram uma expansão no mercado de 
trabalho  e  emprego  dentro  do  período  de  30  dias  a  contar  da  fundação  do  Centro 
Público.A  seguir  com  a  palavra  a  Dra.  Rosangela  representante  do  Ministério  do 
Trabalho e Emprego, levantou a necessidade de que os Conselheiros tivessem sempre a 
mão  dados sobre os quais os setores que estão crescendo. O Sr. Júlio explicou que tal 
descritivo onde existe as metas e atividades do Centro ficará pronto ainda esta semana, 
prevendo  para  a  próxima  reunião  a  sua  apresentação  e  encaminhamento  para  o 
Ministério Público. A seguir o Sr. Galvão complementou que em todas as próximas 
reuniões  serão  apresentados  os  dados  do  referido  relatório  e  sugeriu  que  este  seja 
arquivado em cópia para ficar disponível para consulta do Conselho dentro do Centro 
Público.  Solicitou  a  palavra  a  Sra.  Helenice  ,  explicando  que  todo  esse  material 
produzido pelo Centro Público é de caráter histórico e deve ser sempre enviado para a 
Fundação  Arquivo  e  Memória  de  Santos,  ação  essa  estipulada  por  Decreto  Lei  do 
Município.O Sr. Galvão com a palavra, informou que o Conselho ainda definirá a forma 
de arquivamento destes documentos, formalizada em oficio para à Secretária Municipal 
Assistência Social. Ainda com a palavra o Sr. Galvão, adentrou no próximo item que 
trata a importância da participação das Entidades de Bairros, no que tange as atividades 
executadas  pelo  Conselho  com  a  finalidade  de  compartilhar  a  formação  de  cursos 
profissionalizantes  para  os  cidadãos.  Com  a  palavra  o  Sr.  Francisco  Nogueira, 
complementou a grande necessidade se faz presente nesse estreitamento de relação as 



Entidades  e  o  Conselho  .  A  seguir  solicitou  a  palavra  a  convidada  Sra.  Claudia, 
Presidente  do  Conselho  das  Entidades  de  Barros,  dizendo  que  concorda  com  tal 
importância sugerindo um encontro com este Conselho em uma Assembléia para expor 
e discutir  quais  são essas necessidades de profissionalização .Ficou-se de fazer uma 
reunião com o conselho juntamente com a Associação dos Moradores da Ilha Diana, e o 
Sr.  Francisco  Nogueira  também  ficou  a  disposição  para  participar  da  reunião 
representando a bancada dos trabalhadores. A seguir o Sr. Julio, enfatizou que uma das 
principais funções deste Conselho é quantificar quais serão os recursos utilizados para a 
profissionalização do cidadão carente, principalmente para que não se repitam cursos 
desperdiçando  recursos  financeiros.  O  Sr.  Fernando,  representando  o  Sind.  dos 
Urbanitários, solicitou a palavra alertando para a obtenção de dados de observatório de 
trabalho com o fim de orientar  o trabalho do Conselho,  e  sugeriu o convite  de um 
técnico do DIEESE para entender melhor a atividade deste Conselho. O Sr. Galvão, 
como Presidente  do Conselho entende que a troca de informações  é positiva para o 
desenvolvimento de nossa região. O Sr. Julio corroborou as palavras do Sr. Presidente, 
acrescentando da vital importância da contratação da mão de obra local, ou seja, não 
podemos esquecer da responsabilidade social. O Sr. Martins do SOPESP, salientou da 
necessidade  da  qualificação  especifica  do  cidadão,  mas  também  não  podendo  não 
esquecer da participação das empresas através do “incentivo fiscal” ou o “ selo empresa 
amiga do trabalhador”.A seguir  passou-se ao item Assuntos Gerais,  a Sra. Claudia, 
solicitou  a  palavra  comentando  sobre  os  problemas  da  Ilha  Diana  em  relação  ao 
desenvolvimento de instalações portuárias e  em breve será agendada uma reunião com 
seus  representantes.  O Sr.  Julio  com a  palavra,  sugerindo que  para   atender   esses 
moradores pode-se realizar a alocação de recursos da Bolsa Família , quanto ao item 
constante no PLANSEC de pessoas  “  sem ocupação  ” . O Sr. Martins enfatiza que as 
atividades  do Centro  Público  para  obter  maior  credibilidade  devem ser  amplamente 
divulgadas.  O Sr. Galvão solicitou a Sra. Helenice a verificação da possibilidade de 
formas de divulgação do Centro Público à Prefeitura Municipal de Santos. A seguir o 
Sr. Presidente, deu por encerrada a presente Assembléia, determinando a lavratura da 
mesma, que depois de li e achada conforme, vai assinada pelo Sr. Presidente e por mim 
Secretário.           

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


