
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO              

           MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS

    Aos dezoito (18) do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove às 09:00 
(nove) horas, na Associação Comercial de Santos  à Rua XV  de novembro, 
137– 2º andar Centro-Santos/SP, foi realizada a décima segunda Assembléia 
Ordinária do Conselho Municipal de Emprego,Trabalho e Renda de Santos. O 
Sr. Presidente do Conselho Municipal , senhor Luiz Otávio Galvão de Barros 
deu  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-  o senhor Presidente consultou os membros do Conselho sobre 
alterações  ou  complementações  na  ata  da  reunião  anterior,  previamente 
enviada  por  e-mail,  perguntando  se  algum  conselheiro  gostaria  de  fazer 
complementações  ou  alterações  e  não  havendo  nenhuma  manifestação,  a 
mesma foi aprovada por unanimidade. Dando seqüência a reunião o presidente 
destaca o segundo item da pauta  que determina  a eleição da sucessão da 
Diretoria  Executiva. Em seguida ficou eleita a seguinte Diretoria: 1. Bancada 
dos Empresários – Presidente o senhor Antonio Pereira Viegas da Federação 
das  Indústrias  do Estado de São Paulo;2.  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas 
Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Fertilizantes da Baixada Santista – 
Vice-Presidente o senhor Durval  Rubio;  3.  Prefeitura  Municipal  de Santos - 
Secretária Executiva o senhor Luiz Otávio Galvão de Barros. Em seguida, o 
terceiro item da pauta assuntos gerais: o convidado o senhor Uriel Villas Boas 
representante da Central dos Trabalhadores do Brasil solicitou a palavra  ao 
Presidente do Egrégio Conselho se haveria a possibilidade da inclusão de uma 
nova entidade no Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda de Santos 
, o senhor presidente esclareceu que a inclusão de uma nova entidade para 
compor o conselho deve ser deliberada pelo colegiado e a indicação feita pela 
bancada correspondente, respeitando o que estabelece o Regimento Interno. A 
convidada senhora Lucy Freitas pediu a palavra e solicitou que a proposta do 
senhor Uriel Villas Boas deveria ser estudada para que se mudasse a Lei. A 
solicitação foi anotada.  O senhor Júlio  representante da Secretaria Municipal 
de Assuntos Portuários solicitou ao presidente que seja esclarecido na próxima 
reunião todas as competências em relação ao Regulamento, ou seja, período, 
ausências, reconduções, etc. O senhor presidente colocou a plenária que para 
a próxima reunião será atendida a solicitação no sentido de apresentação das 
referidas  competências.  O  senhor  Fernando  Luiz  falou  na  questão  das 
participações das entidades e que deveria haver maior  representatividade nas 
reuniões  do  Conselho,  visto  que,   suas  ausências  acabam  prejudicando o 
andamento  das  pautas  em reuniões.  Em seguida  o  senhor  Luiz  Carlos  de 
Andrade representante do Sindicato da Construção Civil solicitou ao presidente 
mais clareza em respeito às informações quanto às atividades e repasses dos 
recursos destinados aos cursos de capacitação aos trabalhadores. O senhor 
Julio representante da Secretaria Municipal de Assuntos Portuários respondeu 
ao senhor Luiz Carlos que foi entregue relatório das prestações de contas ao 
Conselho Municipal  de Emprego ,  Trabalho e Renda de Santos com todo o 
detalhamento  dos  recursos  e  que  também  haverá  ainda  esse  ano  uma 
convocação  para  os  cursos  que  serão  contemplados  com  os  recursos.  E 
senhora  Adelaide  informou  a  relação  dos  cursos  e  vagas  da  caravana  do 
trabalho  Santos,  São  Vicente,  Cubatão,  Itanhaém.  O  presidente  passou  a 
palavra ao senhor Fernando que solicitou uma reunião do grupo (GAP) para 
um estudo de levantamento dos dados já existentes  e formatar uma nova 



proposta através do recebimento das informações. Em virtude do solicitado o 
senhor  presidente  informou  que  esta  se  estudando  a  contratação  de  um 
Instituto de Pesquisa específico. Ficou agendada reunião do grupo de Apoio - 
GAP, para o próximo dia 04 de março de 2009, às 09h00 no Centro Público. 
Como nada mais havia a ser tratado e ninguém mais fez uso da palavra, o 
senhor Presidente deu por encerrada a reunião parabenizando a nova Diretoria 
Executiva  desse Egrégio Conselho, determinando a sua lavratura depois de 
lida e de total acordo e assinada pelo senhor Presidente e por mim Secretária. 

                               Luiz Otavio Galvão de Barros                   

                                              Presidente 


