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ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS.

 Aos dezoito (18) dias do mês de agosto 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 
Quinta  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 dos representantes da ACS, 
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  ao  acompanhamento  sobre  os 
cursos de qualificação profissional, no qual, a conselheira Lilian Góes 
Touray representante da Gerência do Trabalho e Emprego de Santos 
quanto a questão da publicidade referente às vagas de empregos não 
serem do compete da Gerência do Trabalho. Em seguida, o senhor 
Julio  Cesar  Pereira  Novaes  de  Paula  Santos  representante  da 
Secretaria de Assuntos Portuários (SEPORT ) solicitou ao colegiado 
que  fosse  divulgado  os  cursos  referentes  ao  “Petróleo  e  Gás”  e 
finalizou solicitando a possibilidade da presença de um representante 
da PETROBRÁS para maiores esclarecimentos e também informações 
referentes aos cursos do SENAI. Ainda referente aos cursos, o senhor 
Julio Cesar solicitou a plenária pauta para convocação do Ministério 
Público na questão das vagas  existentes  nas empresas e finalizou 
informando que a minuta do ofício a ser encaminhado ao Ministério 
Público  partirá  de  seu  gabinete.   Passado  para  assuntos  gerais  o 
senhor  Luiz  Otávio  Galvão  de  Barros  representante  da  Secretaria 
Municipal de Planejamento (SEPLAN),solicitou a palavra e colocou a 
plenária a alteração da data das reuniões ordinárias do Con-Emprego 
por estar em conformidade com os Conselhos do CMDU e CDES, onde 
está  sendo  discutido  o  Plano  Diretor  do  Município  de  Santos  e 
destacou  a  participação  dos  mesmos  conselheiros  dos  respectivos 
conselhos.  Dando  seqüência  o  senhor  Viegas  informou  que  será 
enviado através de correio eletrônico, a proposta do novo calendário, 
para  a  apreciação,  alteração  ou  inclusões  dos  conselheiros  se 
necessário. O senhor Durval Rúbio, representante da Força Sindical, 
ressaltou a classificação referente ao Banco do Povo. Em seguida, o 
senhor Galvão apresentou os gráficos confeccionados pela SEPLAN, 
onde consta o  levantamento de informações do Centro  Público de 
Emprego  de  Santos.  O  presidente  Viegas  retomou  a  palavra  e 
parabenizou o senhor Galvão pelo trabalho apresentado e em seguida 
a plenária por unanimidade ressaltou a possibilidade do marco para a 
criação do Observatório de Emprego de Santos e finalizou convidando 



o colegiado a  participarem do  Seminário  referente  ao  trabalho de 
Inclusão Social de Pessoas Deficientes, que se realizará, no próximo 
dia 20 de agosto de 2009, às 13h, no SENAI. O presidente Viegas 
perguntou aos presentes se teriam mais  alguma informação a ser 
transmitida e como nada mais havia a ser tratado o 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.
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