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ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS

     Aos vinte (20) dias do mês de maio do ano de dois mil e nove às 
09h00min (nove) horas, no Centro Público de Emprego e Trabalho de 
Santos sito à Rua João Pessoa, 300 Centro - Santos/SP, foi realizada 
a Segunda Assembléia Ordinária do Conselho Municipal de Emprego, 
Trabalho  e  Renda  de  Santos.  O  senhor  Presidente  do  Conselho, 
senhor Antonio Pereira Viegas deu inicio aos trabalhos, informando 
aos  convidados  que  sentados  à  mesa,  somente  os  membros  do 
conselho. Após esse informe, fez a leitura do teor da convocação: o 
senhor  Presidente  consultou  os  membros  do  Conselho  sobre 
alterações  ou  complementações  na  ata  da  reunião  anterior, 
previamente  enviada  por  e-mail.  Em  não  havendo  nenhuma 
manifestação,  a  mesma  foi  aprovada  por  unanimidade.  Dando 
seqüência, o Presidente passou ao segundo item da pauta, solicitando 
que a Conselheira Adelaide Berwerth Machado da Secretaria Estadual 
de Emprego e Relações do Trabalho,  que iniciasse a apresentação 
sobre a Caravana do Empreendorismo, Emprego e Renda e de Apoio 
à  Formalização.  A  Srª.  Adelaide  iniciou  informando  sobre  as 
novidades no atendimento do Banco do Povo e sobre os programas 
de desburocratização da Secretaria Estadual do Trabalho. Que a idéia 
do Governo do Estado é informatizar, com o objetivo de diminuir os 
custos  da  formalização  das  empresas,  e  com  isso  reduzir  a 
informalidade.  O  Conselheiro  Julio  César  Pereira  da  Secretaria 
Municipal  de  Assuntos  Portuários  (SEPORT)  perguntou  quais  as 
categorias  com maior  informalidade.  A  Srª.  Adelaide  citou  alguns 
exemplos:  pipoqueiros,  cabeleireiros,  manicures.  O  Sr.   secretário 
executivo  Luiz Otávio Galvão de Barros da Secretaria Municipal de 
Planejamento  (SEPLAN),  informou  que  pesquisou  no  site  do 
Observatório do Emprego e não conseguiu identificar a metodologia 
adotada  para  apurar  a  informalidade  apontada  no  relatório  do 
Observatório.  O  Sr.  Júlio  César  disse  que  neste  ano  haverá  um 
entrosamento maior entre Governo do Estado e Prefeituras sobre a 
questão da formalização de micro-empresários. O Sr. Luiz Otávio  fez 
a leitura do Ofício recebido pela Secretaria de Planejamento sobre a 
“Caravana do Trabalho” que seria realizada no dia 26/06/2009. A Srª. 
Adelaide informou que o evento foi antecipado para o dia 30 de abril 
por  motivo  de  agenda  do  Sr.  Secretario  Afif  Domingos,sendo 
cancelada  a  do  dia  26  de  junho.  O  Sr.  Presidente  citou  a  Lei 
Complementar nº. 128/2008- Micro Empreendedor Individual – MEI, 
com  vigência  a  partir  de  01/07/2009.  A  Conselheira  Rosangela 
Mendes Ribeiro Silva, da Gerencia Regional do Ministério do Trabalho, 
indagou a respeito de certificação de pessoas reabilitadas que passam 
pela  perícia  do  INSS.  Se  nessa  parceria  não  poderiam  incluir  as 
pessoas  reabilitadas,  para  serem  incluídas  em  outras  atividades, 
considerando a lei de cotas dos deficientes, já que há poucos com 



alguma  qualificação.  A  Srª.  Adelaide  ficou  de  enviar  ao  Sr.  Luiz 
Otávio cópia da Lei de Reabilitação, para ser repassado aos demais 
conselheiros, afim de que todos tomem conhecimento do teor da Lei. 
O Sr. Presidente perguntou se teriam mais alguma observação a ser 
feita , e com a negativa de todos passou para a pauta seguinte.O Sr. 
Presidente   falou  sobre  o  “  Projeto  Observatório  de  Emprego” 
distribuindo formulários a todos os conselheiros,para  preenchimento 
de pesquisa sobre qualificação profissional,o que cada entidade está 
fazendo nesse sentido e quais as necessidades de cada uma. Pediu 
uma maior participação de todas as entidades no conselho.  O Sr. 
Julio César informou que necessita dar prosseguimento e definição de 
utilização dos recursos do Convênio Plurianual Único, já obtidos, pois 
tem prazo para serem utilizados, senão ocorrerá a devolução. O Sr. 
Luiz Otávio, falou sobre o projeto da Secretaria de Planejamento de 
Georreferênciar  o Banco de dados do Centro  Público de Emprego, 
Trabalho e Renda, e também propôs que se agendasse uma visita aos 
Observatórios do Trabalho da Secretaria Estadual do Trabalho de São 
Paulo  -  SERT  e  do  Observatório  de  Diadema  para  conhecer  suas 
estruturas de funcionamento, o que todos concordaram. Sendo que a 
Conselheira Adelaide ficou de entrar em contato e agendar o de São 
Paulo  e  o  Conselheiro  Fernando  verificaria  o  de  Diadema.  O  Sr. 
Presidente passou a palavra ao Sr.Luiz Otávio, que  fez a leitura do 
relatório dos dados do Banco do Povo. O Sr. Julio César informou que 
existe a possibilidade de o terreno ao lado do Centro Público estar 
sendo  doado  à  prefeitura  e  que  em  isso  ocorrendo,  poderá  ser 
utilizado, para a construção de salas de qualificação. O Sr. Presidente 
Antonio Viegas, finaliza solicitando pautas para a próxima reunião, 
ficando definida   que será  sobre  “A  Certificação  do  INSS sobre  a 
qualificação dos reabilitados”.Como  nada mais havia a ser tratado e 
ninguém  mais  fez  uso  da  palavra,  o  senhor  Presidente  deu  por 
encerrada a reunião , determinando a sua lavratura depois de lida e 
de  total  acordo  e  assinada  pelo  senhor  Presidente  e  por  mim 
Secretário. 
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