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OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS.

 
Aos Vinte e Três (23) dias do mês de fevereiro do ano de Dois Mil e 
Onze às 09h15 min. (nove) horas e (Quinze ) minutos, na Associação 
Comercial de Santos sito à Rua XV de Novembro nº. 137-Centro - 
Santos/SP, programada a realização da 8ª AGO-      Assembléia Geral 
Ordinária do Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda de 
Santos.  (1) A  Vice-Presidente  Adelaide  Berwerth  Machado,  na 
ausência  do  Conselheiro  Gilson  Martins  de  Oliveira,  presidente  do 
Conselho,  consultado quorum legal,  dá início  aos trabalhos.  (2) – 
Consultado os  presentes,  foi  dispensado a  leitura  da ATA anterior 
previamente  aprovada,  com   uma  abstenção. visto  terem 
conhecimento e concordância plena.  ( 3)- Eleição Nova Presidência – 
Gestão 2011/2012 – Sistema de rodízio, cabe à bancada do governo 
exercer  a  presidência  na  nova  gestão.  Colocado  em  pauta  o 
Conselheiro Júlio Cesar apresentou-se como candidato e em seguida 
aprovado por unanimidade. A nova Diretoria para gestão 2011/2012, 
terá  sua  composição  da  seguinte  forma:  Presidente:  Julio  Cesar 
Pereira  Novaes  de  Paula  (Secretaria  Municipal  de  Assuntos 
Portuários),  Vice-Presidente:  Antonio  Pereira  Viegas  (Fiesp)  e 
Secretário: Cabe à bancada dos Trabalhadores ,  da bancada dos 
Trabalhadores, que terá sua indicação posteriormente.  (4) – Plano 
de Trabalho MTE – Anuência do Conselho na Prorrogação do  
Prazo de Execução –  Correspondência  do Conselho Municipal  de 
Emprego, Trabalho e Renda de Santos, datado de 01/02/11, em que 
o Presidente Gilson Martins de Oliveira, atendendo solicitação do MTE, 
comunica  não  se  opor à  solicitação  da  Prorrogação  do  prazo, 
Entretanto, informa que será levado à apreciação do Conselho, para 
conhecimento,  debate  e  sua  aprovação,  que  ocorrerá  na  próxima 
reunião  dia  23/fevereiro/2011.  Hoje,  colocado  em  pauta,  os  Srs. 
Conselheiros  cientificaram-se  do  seu  teor  e  aprovaram  por 
unanimidade (5) –  O  Conselheiro  Gilson,  na  presidência  do 
Conselho,  após  ter  comunicado  via  celular  do  acontecido,  por 
contratempo no trânsito chegara à reunião em atraso. Quando da sua 
chegada fora convidado a compor a mesa, mas, abdicou, sugerindo 
continuidade normal dos trabalhos.  (6) Meios de Comunicação e 
Geração de Emprego: O Conselheiro Gilson nos dá conta de que 
estão sendo vinculados na mídia  Noticias sobre oportunidades de 
Mão  de  Obra  disponibilizada  na  Região,  com reflexos  negativos  à 
cidade, visto demanda gerada de contingente que por aqui aportam e 
em não conseguindo sua colocação, permanecem na cidade, trazendo 
graves  problemas  sociais.  O  Con-Emprego  deverá  oportunamente 
aprofundar-se no seu conteúdo, analisá-lo e manifestar-se junto aos 
órgãos da mídia. (7) – Vagas na Região:  O Con-Emprego para as 
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próximas reuniões deverá definir  política a este mister.  Sugeriu-se 
divulgação das vagas existentes e seus requisitos junto ao Sistema 
Municipal  de  Transporte  Coletivos,  mediante  uma  campanha  de 
aproximação   (8) –  ASSUNTOS  GERAIS:  (8.1)  -  Sugerido 
manutenção  de  site  do  Con-Emprego  e  respectivo 
observatório,  ambos  já  discutidos  anteriormente,  que  dependem 
sempre de mão de obra qualificada e verbas  específicas.  (8.2) – 
Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos mediante 
correspondência de 05 janeiro PP, em que solicita-nos a indicação de 
Novos  representantes,  para compor o  CDES no biênio  2011/2013. 
Apresentaram-se  os  Conselheiro  Luiz  Otávio  Galvão  de  Barros  e 
Gilson  Martins  de  Oliveira,  Membro  titular  e  Suplente 
respectivamente.  (8.3) –  Seminário Regional dos Municípios da 
Baixada  Santista:  A  cidade  de  Santos  deverá  acolher  para  a 
próxima  reunião,  a  ser  definida  sua  data  -  provavelmente  1ª 
quinzena do mês de março, tendo local já disponibilizado, no caso a 
A  SSOCIAÇÃO  COMERCIAL  DE  SANTOS  .  Nessa  oportunidade 
Santos receberá os demais Municípios da Região, em que se tratará 
de todas as carência e oportunidades comuns a todas estas cidades. 
É aconselhável participarem também a AGEM (Agencia Metropolitana 
da Baixada Santista) e CONDESB (Conselho de Desenvolvimento da 
Baixada Santista) (8.4)- Deliberou-se para as próximas reuniões do 
Conselho, ser divulgado o quorum de presença percentualmente e as 
ausências  divulgadas  nominalmente  do  representante  e  respectiva 
entidade.  Contamos  nesta  reunião  a  presença  de  60% de  nossos 
Conselheiros e 2 convidados Sra.Luci Freitas (Forum da Cidadania) e 
Waldemar de Oliveira Jr. (SEDES-DEAPPRE). Nada mais havendo a 
ser pautado, a Sra. Presidente, às 10:55 Hs. suspende os trabalhos e 
solicita ao Sr. Secretário, elaboração da presente ata que depois de 
transcrita  é  levada  à  apreciação  dos  conselheiros  presentes  com 
aprovação unânime.  A Sra. Presidente, agradeceu a presença e 
participação de todos os seus conselheiros, dando por encerrada a 
reunião  que  vai  assinada  por  ela,  presidente  Adelaide  Berwerth 
Machado e por mim Antonio Pereira Viegas, secretário.

Santos / SP, 23 de fevereiro de 2011 

Adelaide Berwerth Machado
Presidente

Antonio Pereira Viegas
Secretário Executivo
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