
CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E 
RENDA DE SANTOS

LEI DE CRIAÇÃO Nº 2.482 DE 24/09/2007

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

      Aos dezoito (18) do mês de junho do ano de dois mil e oito às 09:00 (nove) 
horas, na Associação Comercial de Santos  à Rua XV  de novembro, 137– 2º 
andar  Centro-Santos/SP,  foi  realizada  a  quinta  Assembléia  Ordinária  do 
Conselho Municipal de Emprego,Trabalho e Renda de Santos. O Sr. Presidente 
do  Conselho  Municipal  convidou  a  mim  ,  preposto  do  Sr.  Francisco  José 
Nogueira da Silva secretário titular, Ricardo Mello 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 18/06/2008 às 09h00, 
na Associação Comercial de Santos à Rua XV  de novembro, 137 – 2º andar 
Centro-Santos/SP,  tendo como pauta  a  os seguintes itens: a) aprovação da 3ª e 
4ª atas anteriores ; b) discussão e transição do Posto Atendimento do PAT para o 
Centro  Público;   c)  boletim  sobre  o  Centro  Público  ;  d)  discussão  sobre  o 
andamento do Planseqs , e) assuntos gerais. Item a) as atas foram aprovadas por 
unanimidade. Item b) na discussão do item b foram abordados também os itens 
c,d,  e-. O Sr. Presidente Luiz Otávio Galvão de Barros com a palavra abriu a 
discussão  e  as  Sras.  Adelaide  Berwerth  e  Roseli  V.Q.Pellaro  solicitaram  a 
palavra  e  dissertaram  que  no  processo  de  transição  do  PAT  para  o  Centro 
Público  o  Conselho  Municipal  de  Emprego  e  Renda  de  Santos  manifesta  a 
preocupação  direta  com  o  munícipe  em  relação  a  qualidade  do  serviço 
prestado.Motivo este que incide sobre o novo sistema web que gerenciará as 
novas inscrições junto  ao Centro Público,  em relação ao banco de dados do 
PAT.A  questão  está  centrada  a  solicitar  ao  Estado  uma(01)  consultoria  de 
tecnologia  de  informação  –  TI  –  para  que  os  dados  do  PAT  sejam 
transcodificados ao novo sistema.A seguir o Sr. Presidente com a palavra disse 
que esta análise deve ser realizada por profissionais da área e que para isto o 
Conselho  enviará  oficio  para  a  Prefeitura  Municipal  de  Santos  sobre  a 
necessidade dessa mão de obra qualificada para a execução desse serviço, para 
que não haja maiores problemas na implementação  logística do sistema . Vale 
ressaltar  que  a  Sra.  Roseli  Pellaro  já  iniciou  o  pleito  junto  ao  Ministério 
Público.A seguir com a palavra o Sr. Fernando Luiz D.Rodrigues representante 
da  UGT ,  sugeriu  ao  Conselho  aprofundar  a  discussão  sobre  quais  aspectos 
incidem neste projeto e revisar quais órgãos realmente atuam na implementação 
desse serviço. O Sr. José dos Santos Martins representante da SOPESP , junto 
com o Conselho expressaram preocupação com uma reserva de cronograma na 
implementação do Centro Público. Levando a Assembléia do Conselho aprovar 
a prorrogação do convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego , para 31 
de agosto de 2008, a justificativa da prorrogação é garantir a implantação com 
eficiência  respeitando  todas  as  metas  deste  projeto.O  Conselho  também 
deliberou a criação de uma comissão para analisar e validar o plano aditivo do 



Trabalho de Convênio Plurianual Unico de 2007/2008, ainda a  ser escolhida em 
próxima reunião. Novamente o Sr. José dos Santos Martins solicitou a palavra 
para  ressaltar  a  importância  do  treinamento  dos  funcionários  públicos  que 
deveriam  ser  previamente  disponibilizados  para  a  execução  das  tarefas  de 
atendimento  à  comunidade.Enquanto  a  participação  das  empresas  quanto  a 
colaboração  de  mão-de-obra  para  o  Centro  Público  deve  ser  restritamente 
emergencial.  A proposta  é programar um contingente para estar disponível  e 
preparado para atender futuros projetos. Motivo pelo qual o Conselho entende e 
pede  deliberação  junto  ao  SEAS  uma  forma  mais  próxima  de  colaboração 
técnica e administrativa para que haja uma maior congruência entre os órgãos.O 
Sr. Julio César P.N.de Paula Santos representante da Secretaria Municipal de 
Assuntos  Portuários  ,sugere  ao  Conselho  a  confecção  de  um  oficio  ao  Sr. 
Prefeito solicitando o pleito logo acima exposto. A Sra. Helenice Fontes Alves 
representante  da  Secretaria  Municipal  de  Governo,  com  a  aprovação  do 
Conselho  solicitou  a  formação  de  um grupo  de  representantes  técnicos  para 
trabalhar junto aos objetivos do milênio no que tange a composição de índices 
de desenvolvimento da região até 2015, neste ato ficou indicado o Sr. Fernando 
Luiz D.Rodrigues da UGT .Como ninguém mais fizesse uso da palavra o Sr. 
Presidente  da  Mesa  ,deu  por  encerrada  a  presente  assembléia,  autorizando a 
lavratura da ata a qual vai assinada pelo Sr. Presidente  e Secretário. 

Luiz Otavio Galvão de Barros                     p.pFrancisco José Nogueira da Silva 
Presidente                                                             Secretário
  


