
CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E 
RENDA DE SANTOS

LEI DE CRIAÇÃO Nº 2.482 DE 24/09/2007

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

      Aos dezessete (17) do mês de Dezembro 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. Ricardo 
Mello em substituição ao  secretário titular Sr. Francisco José Nogueira da Silva que por 
motivos de força maior não pode comparecer à assembléia para secretariá-la,  e para dar 
inicio  aos  trabalhos  o  Sr.  Secretário  ,  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  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 4ª Assembléia Geral Extraordinária ; b) 
Criação do Grupo de Apoio Técnico (GAP);  c) Assuntos Gerais.A ata da 4ª Assembléia 
foi  por  todos  aprovada.O  Conselho  inicia  a  discussão  sobre  o  Grupo  de  Apoio 
Técnico )GAP) onde o Sr. Otavio Galvão relembrou que o assunto já foi discutido e 
debatido   portanto,  sugeriu  que  o  Grupo  seja  composto.O  Sr.  Julio  César  Pereira, 
complementou ao Conselho que a melhor decisão é manter um só Grupo da própria 
bancada. A seguir o  Sr.Fernando Luiz sugeriu a colaboração de órgãos como: Senai, 
Senac,  Sebrae,  Ciesp  entre  outros  por  meio  de  convite  de  profissionais  de  setores 
técnicos para serem consultados pelo GAP . O Sr. Márcio Pires com a palavra , lembrou 
que  o  GAP  atua  na  aquisição  e  preparação  de  projetos  para  serem  analisados  e 
deliberados por este. A seguir a Sra. Adelaide Machado sugeriu preparar para a próxima 
assembléia e  como primeira tarefa do grupo a leitura do estatuto no intuito de reforçar a 
composição  do  GAP.Dando  continuidade  o  Conselho  deliberou  a  formação  de  um 
grupo “provisório” para estudos deste tarefa.Os nomes para a formação do grupo são: 
Poder Publico:  Lílian  Góes  Touray e  Julio  César;  dos  Trabalhadores:Fernando Luiz 
Rodrigues  e  Durval  Rubio ;  dos  Empregadores:  Antonio  Pereira  Viegas  e  José dos 
Santos Martins. O Sr. Julio sugeriu que o Sinduscon também participasse do Conselho. 
O Sr. Fernando solicitou a palavra e sugeriu que o GAP.P tem também como primeira 
missão reunir a bancada dos empresários.Segundo as discussões anteriores o Conselho 
decidiu  contatar  a  CODESP com a  finalidade  da  participação  dos  Conselheiros  na 
Comissão  de  Assuntos  Logísticos  do  Porto  de  Santos.O  Sr.  Galvão  com a  palavra 
informou que marcará data proxima para reunir o Grupo GAP.P com previsão de uma 
semana antes da reunião do Conselho, para planejar qual será a estratégia de ação do 
grupo.A seguir  passou-se ao item c)  Assuntos Gerais:O Sr.  Galvão solicitou  com a 
aprovação  do  Conselho  que  a  lista  de  presença  fosse  modificada  para  melhorar  o 
controle  de  presença  dos  representantes  deste  Conselho.Sendo  assim,  o  Conselho 
concordou que a partir de três ausências consecutivas e sem justificativas por e-mail ou 
oficio será enviada uma carta de atenção. O Sr. Julio pediu a palavra e apresentou os 
dados  do  Centro  Publico  onde  constatou-se  que  não  houve  incremento  de  vagas 
temporárias dentro do período de 30 dias e relatou que a dificuldade continua sendo a 



qualificação do candidato em relação às exigências das vagas oferecidas pelas empresas. 
Este fato reforça a posição do Observatório porque ainda há falta de profissionais como: 
carpinteiros, pedreiros, caldeireiros cadastrados no Centro Publico. O Sr. Uriel sugeriu 
que  o  Conselho  também se posicionasse  sobre  a  crise  mundial,  para  acompanhar  e 
prever futuras demandas de mercado. O Conselho aprovou a criação de um Certificado 
que homenageará as empresas que se utilizaram do sistema do Centro Publico. 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                     Ricardo Mello 
Presidente                                                             Secretário
  


