
CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E 

RENDA DE SANTOS 
LEI DE CRIAÇÃO Nº. 2.482 DE 24/09/2007 

ATA DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS. 

     Aos quinze (15) dias do mês de julho do ano de dois mil e nove às 09h00min 
(nove) horas, na Associação Comercial de Santos sito à Rua XV de Novembro nº. 
137-Centro - Santos/SP, foi realizada a Quarta Assembléia Ordinária do Conselho 
Municipal de Emprego, Trabalho e Renda de Santos. O Presidente do Conselho, 
senhor Antonio Pereira Viegas deu inicio aos trabalhos, comunicou o recebimento 
da justificativa de ausência da conselheira Rosangela Mendes Ribeiro Silva, da 
Gerencia Regional do trabalho em Santos, devido à visita de seu Superintendente, 
após, 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 referente à Discussão e Aprovação da prorrogação do 
Convênio Plurianual, solicitado que o conselheiro Julio César Pereira Novaes de 
Paula Santos da Secretaria de Assuntos Portuários (SEPORT), desse esclarecimento 
sobre o assunto. O senhor Julio informou que o convênio vencerá em 31/07/2009, 
e que foi solicitada ao Ministério do Trabalho e Emprego sua prorrogação em 
decorrência de ainda não terem sido efetuados os cursos de qualificação, pela 
necessidade de se fazer uma pesquisa para diagnosticar os cursos de qualificação 
necessários, e que por isso haveria a necessidade de passar por todo processo 
licitatório, o que não haveria tempo hábil. Por esse motivo, foi solicitada a 
prorrogação do prazo do convênio para Dezembro de 2009.Finalizou informando 
que será feito a qualificação de cursos nos setores de cruzeiros marítimos e 
moveleiro (montador). O presidente Viegas colocou para a plenária a deliberação, e 
em não havendo nenhuma manifestação em contrário, foi aprovada por 
unanimidade. Passado para o último da pauta assuntos gerais foi discutido sobre 
fiscalização dos cursos de qualificação existentes que oferecem garantia de 
empregabilidade, sendo proposto pela conselheira Adelaide Berwerth Machado, da 
Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho (SERT), pela convocação 
da conselheira Rosangela da Gerência Regional do Ministério do Trabalho para dar 
esclarecimentos sobre a posição do MTE sobre o assunto em uma Reunião 
Extraordinária, o que foi aceito com a concordância de todos os presentes. O 
presidente Viegas perguntou aos presentes se teriam mais alguma informação a ser 
transmitida e a conselheira Adelaide informou sobre quanto ao Seminário referente 
à Qualificação profissional que será realizada, no dia 28 de julho de 2009, das 9h00 
às 12h00, na Secretaria do Trabalho do Estado de São Paulo. O presidente Viegas 
finalizou a reunião agradecendo a presença de todos e como nada mais havia a ser 
tratado o senhor presidente deu por encerrada a reunião, determinando a sua 
lavratura depois de lida e de total acordo e assinada pelo  presidente Antonio 
Viegas e por mim Secretário. 

   

                               Antonio Pereira Viegas 
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