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O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Quero convidar para 

compor a mesa aqui, o Secretário de Relações de Trabalho do Estado de São Paulo, o 

senhor José Luiz. Bem-vindo, secretário. Sentar aqui à minha direita. Convidar para 

compor a mesa aqui, o nobre deputado Alexandre Pereira. Aqui já está o Ramalho. 

Companheira Ana do Carmo. Roberto Morais já está aqui. Davi Zaia. Davi, por favor, 

componha a mesa conosco. Quem mais? Eu tinha mais deputado aqui. Ricardo 

Madalena, por favor, deputado. Componha aqui a mesa, conosco.  

A intenção aqui, hoje, a gente abrir para ouvir o Secretário, depois abrir... Uma 

abertura dos trabalhos da Comissão de Administração Pública em relação a esse 

trabalho, havendo o número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária 

da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho.  

Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, convocada com a finalidade de 

ouvir o senhor Secretário de Estado, José Luiz Ribeiro, da Secretaria do Emprego, 

Relações de Trabalho. Em cumprimento ao artigo 52 da Constituição do Estado de São 

Paulo.  

Secretário, primeiro dizer que é um prazer recebê-lo aqui. Essa mesa hoje aqui, 

ela tem uma composição de três sindicalistas, eu, o senhor e o deputado Ramalho. 

O Davi também. O Davi também foi. Não sabia, Davi. Isso eu não sabia. É bom 

saber.  
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Então, a ideia aqui é ouvir... Solicito ao secretário da Comissão de Leitura da ata 

da reunião anterior.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS - Pela ordem, senhor deputado.  

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, nobre deputado 

Roberto Morais.  

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS - Peço a dispensa da leitura da ata.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Havendo concordância de 

todos, está dispensada a leitura da ata.  

Então vamos direto para  ouvir o secretário, senhor José Luiz Ribeiro.  

 

O SR. JOSÉ LUIZ RIBEIRO - Boa tarde a todos e a todas. Queria aqui, 

primeiro, me apresentar.  

Vai estar aqui o Zaia, o Ramalho, o Barba, Alexandre, Madalena, e o nosso 

deputado Roberto Morais, que é de Piracicaba. Então estou me sentindo em casa aqui 

hoje. Até porque o Barba eu já conhecia também da luta. Das lutas nossas.  

E queria dizer: eu estou na Secretaria desde o dia 9 de março. O Secretário João 

Dado que assumiu, ele ficou doente. E aí, ficou um mês na Secretaria. Depois o senhor 

Pereira, que é o adjunto, assumiu e aí eu fui convocado para essa nova missão na minha 

vida.  

Porque em Piracicaba, eu sou vereador também, Barba. Há três mandatos, eu sou 

vereador. Aliás, fui inserido na política pelo deputado Roberto Morais. E também sou 

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em Piracicaba. Então para nós, é uma alegria.  

Eu queria aqui, rapidamente, dizer que a Secretaria vive um momento 

importante, porque mesmo nessa dificuldade de orçamento que nós estamos vivendo, 
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nós estamos buscando manter todos os programas sociais que a Secretaria, hoje, têm, 

que é de fundamental importância para a vida do trabalhador.  

Desde os programas com a deficiência física, o trabalho decente, e a qualificação, 

o banco do povo, mas eu vou aproveitar, passar para os nossos técnicos, se o deputado 

permitir, para que cada técnico nosso, cada coordenador, faça uma pequena explanação 

do seu departamento.  

Que eles têm mais dados, mais números. A gente está acompanhando, mas é 

importante também, ouvir dos nossos coordenadores, um pouco de cada um dos seus 

programas.  

Se permitir, eu começo pelo Luciano. Pode ser, Luciano? Aí você explica como 

funciona todo o seu departamento.  

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, nobre deputado 

Ricardo Madalena.  

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR - Queria saber se o Secretário é 

indicação do Roberto aqui para a pasta, e se é parente, porque parece bastante.  

Falou pra mim que não tem nenhum cargo no governo. Quero saber se é ou não 

indicação do Roberto?  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - O deputado Roberto Morais 

tem que responder.  
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O SR. ROBERTO MORAIS – PPS - Bom, quebrando o protocolo aqui, como 

o Ricardo Madalena é um grande amigo, na verdade, todos sabem, eu estou aqui no meu 

quinto mandato, sou de Piracicaba, e a minha ligação, tanto com o Davi que não era de 

Piracicaba, nem sonhava com política, através do rádio, o Davi, da Federação dos 

Bancários, e depois também, com o José Luiz, fazendo o trabalho aqui, lá em Piracicaba, 

de rádio, o José, começando a vida sindical, depois de muitos anos, só em 2004, que ele 

veio para a vida pública política. Foi eleito pela primeira vez, vereador, pelo nosso 

partido, pelo PPS, lá na cidade de Piracicaba. Então concluiu o mandato 2004, 2008, 

2012, mas a indicação foi do Paulinho Pereira, que é o pai do nosso Alexandre, que é o 

presidente da Força Sindical. 

Hoje, o José está no Solidariedade. E como ele disse, o Dado era o Secretário. 

Por motivo de doença, mas no acordo político, o Solidariedade foi muito feliz. 

Infelizmente foi motivo da saúde do Dado, que era deputado federal, então o José Luiz 

foi escolhido. Eu fui um dos primeiros que ele ligou. Mas não deixa de ser o nosso 

afilhado político. 

Eu tenho certeza que ele já está fazendo, vai continuar fazendo um grande 

trabalho na Secretaria de Relações do Trabalho.  

Satisfeito, senhor Madalena?  

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR - Está contemplado e (ininteligível).  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - De quanto tempo o senhor 

precisa? 

 

O SR. LUCIANO MARTINS LOURENÇO - Presidente, o tempo que o 

senhor achar necessário.  
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O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - 5 minutos está bom, para 

cada um de vocês fazerem... 

 

O SR. LUCIANO MARTINS LOURENÇO - Eu acho que dá para sintetizar. 

O senhor é que coordena, por favor. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a 

deputada Ana do Carmo, dizer que... o deputado Davi Zaia, deputado companheiro 

Ramalho. É um prazer estar aqui. Nunca tinha vindo aqui, você, como deputado, é um 

prazer.  

O deputado Ricardo Madalena também aqui, é um prazer estar aqui. Nosso 

companheiro deputado Alexandre Pereira, é um prazer estar aqui. Nosso companheiro 

deputado Roberto Morais, é um prazer estar aqui para prestar as devidas satisfações aqui, 

a essa Assembleia Legislativa. E ao nosso grande presidente, e também companheiro do 

Movimento Sindical, presidente Barba, é uma imensa satisfação poder estar aqui 

presente, e eu quero dizer que a secretaria e a nossa coordenação está aberta para demais 

esclarecimentos posteriores.  

Eu gostaria logo, de passar alguns dados. Temos seis ações na nossa 

coordenação. A ação mais requisitada hoje, é o programa PEAD, Programa Emergencial 

de Auxílio a Desemprego. É um programa que foi criado em 1999, diante da grande 

crise de emprego, até comentamos agora há pouco. Era uma crise bem mais acentuada 

do que os dias de hoje. E é um programa que foi desenvolvido para a Grande São Paulo. 

Tínhamos um orçamento maior, bem maior do que o dia de hoje. Do que esse ano, esse 

exercício de 2015. E atendíamos cerca de 50 mil bolsistas em São Paulo, no município 

de São Paulo e Grande São Paulo. Tivemos a última atualização monetária desse 

programa no ano de 2002. 

O programa, ele consiste em dois eixos. Um eixo de qualificação, no qual o 

bolsista passa por um processo de alfabetização, ou qualificação profissional, tudo 

depende do perfil de cada bolsista, ou do grupo de bolsistas que vão compor a turma. 

E outro, que é o eixo que resgata a dignidade do bolsista, que é uma atividade 

profissional, sempre relacionada à experiência profissional, ou ao perfil de cada bolsista. 

Durante 9 meses, é feita essa atividade, a qualificação na seguinte proporção: a 
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atividade é exercida durante 4 dias por semana, durante 6 horas por dia, somente em 

locais públicos do município ou do estado.  

Exemplificando, pode exercer uma atividade sempre naqueles dois focos da 

formação da pessoa e da experiência da pessoa, do bolsista, em uma creche municipal, 

em uma escola municipal, dentro até da Câmara de Vereadores, dentro da Prefeitura, 

sempre no auxílio ao servidor público, nunca substituindo essa pessoa. Então na 

verdade, é uma atividade para recuperar a dignidade da pessoa. E no 5º dia, é feito um 

curso de capacitação ou alfabetização.  

Hoje, o programa percebe um valor de 210 reais a título de bolsa, e 86 a título de 

alimentação. A última correção foi feita em 2002. Hoje temos programado para 

implantação, já em fase final para licitação, de 3600 bolsas, 3600 bolsas.  

Como o valor é reduzido, eu acho que vale a pena, Presidente, destacar, como o 

valor é diminuto, é muito pequeno, então essas bolsas estão sendo destinadas aos 

menores municípios, e para o interior. Aos menores municípios, que são no interior todo 

de São Paulo.  

E o município, ele tem que comprovar, através de uma nota técnica, a 

necessidade de recebimento do programa. Exemplificando isso, como seria isso, por 

exemplo, fechou uma usina de açúcar e álcool ano passado. Terminou de moer em 

outubro. Então uma das prerrogativas para receber o programa é a pessoa estar 

desempregada há um ano.  

Agora em outubro, vai completar um ano. Agora, final do mês, completa um ano. 

Mas mesmo que não completasse um ano, a esposa dele já poderia estar desempregada 

na mesma época que ele foi desempregado. Já poderia estar desempregada 

anteriormente. Então não é um programa que a escolha é feita pelo grupo familiar, e sim, 

pelo indivíduo.  

Então essa pessoa já poderia estar percebendo, participando do programa... do 

referido programa. Então o município tem que justificar a necessidade do envio do 

programa. Até mesmo pelo diminuto número de bolsas disponíveis.  
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Então a gente tem dado preferência para os municípios pequenos, até porque o 

valor não é atualizado monetariamente há muito tempo. Então município pequeno ainda 

tem mais resultado, tem mais efeito prático, esse valor dessa bolsa.  

Então a gente tem aplicado em municípios em geral, com menos de 15, 16 mil 

habitantes.  

É um programa muito requisitado. Hoje devemos estar beirando cerca de 200 

pedidos. E não param de chegar, semanalmente chegam novos pedidos. Esse ano já 

devemos ter cerca de 200 pedidos de municípios.  

Se a mesa quiser perguntar alguma coisa...  

O SR. - Acho que você podia falar assim, os demais. Porque daí, eles ficam mais 

à vontade.  

 

O SR. LUCIANO MARTINS LOURENÇO - Programa de apoio à pessoa 

com deficiência, o PADEF. É um programa que a porta de entrada são os PATs e os 

Poupa-Tempos. Então é um programa de empregabilidade para as pessoas com 

deficiência. A sede do programa está localizada na rua Boa Vista, 170.  

E tem duas formas principais de ação. Primeiro, é a qualificação dos 

colaboradores do PAT e dos Poupa-Tempos, no trato da pessoa com deficiência, e no 

trato dos empregadores que vão procurar os PATs e os Poupa-Tempos.  

Isso é um eixo que a gente trabalha bastante, constantemente. E no treinamento 

dessas pessoas, desses colaboradores. Lembrando que essa ação não tem orçamento. A 

primeira que era o PEAD, a Frente de Trabalho tem orçamento. Essa segunda não tem 

orçamento.  

E a segunda ação que a gente faz intensamente, é a visita às empresas para 

estimular e desmistificar aos empregadores, essa questão de empregabilidade da pessoa 

com deficiência.  

Eu vou citar um simples exemplo: tínhamos lá... temos bastante pessoas com 

deficiência na Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. Lá no começo, tínhamos 
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uma pessoa que não tinha um braço. E eu via que essa pessoa tinha assim, um 

desenvolvimento muito bom no posto de trabalho dele.  

Ele trabalhava lá, enfim, todos trabalham com um terminal de computador. E 

essa pessoa digitava muito rápido. E era uma pessoa assim, muito expansiva, muito 

alegre, muito de bem com a vida. E aí fizemos amizade assim, muito rápido.  

Eu falei um dia: vamos fazer um desafio aqui. Vamos ver quem digita essa 

minuta mais rápido. Quando eu fui acabar o primeiro parágrafo, ele já tinha terminado a 

minuta inteira.  

Então de repente, a deficiência está muito mais na nossa visão do que, de repente, 

na capacidade das pessoas.  

Então o que era deficiente do nosso ponto de vista, da coordenação, para aquela 

atividade, não era aquela pessoa, e sim, eu. O deficiente, claro, para aquela atividade, 

seria eu. Ele estava completamente capaz para aquela atividade naquele momento. 

E essa pessoa que é a supervisora do programa é uma pessoa com deficiência e 

ela percorre todas as empresas multinacionais, empresas nacionais, de todos os portes. E 

sensibilizando, e treinando, e qualificando os seus RHs, nessa questão de contratação.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Concluindo, Luciano, por 

favor. E no final, Luciano, você fala seu nome completo, para poder ficar gravado na 

taquigrafia.  

E as próximas pessoas que eu vou fazer a apresentação, antes, também, fala o 

nome completo, porque tem que ficar gravado na taquigrafia da casa. 

 

O SR. LUCIANO MARTINS LOURENÇO - Certo. Selo Paulista de 

Diversidade. Selo Paulista de Diversidade é uma ação no qual ela trabalha com pessoa 

jurídica. É a única ação que a gente tem, que trabalha com pessoa jurídica.  

Ela trabalha com cinco eixos. Vamos dizer que seria quase uma premiação, mas 

um reconhecimento para as empresas que têm instituído dentro da sua política 
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organizacional, isso tem que estar registrado, políticas corretas, como por exemplo, 

contra a discriminação entre homens e mulheres.  

Então tem que estar instituído no seu regramento da empresa, de administração 

da empresa, que o homem e a mulher têm que ter o mesmo salário. E as mesmas 

condições de crescimento dentro da empresa. 

Políticas, por exemplo, de desenvolvimento profissional igualitárias para todos. 

Analisa, por exemplo, dentro da empresa, e isso é feito através de auditoria, gente, e 

analisada por um Conselho composto por diversas entidades, Secretarias, aonde esse 

Conselho não tem acesso ao nome da empresa.  

E o selo é composto do Selo Pleno e o Selo Adesão, que a empresa precisa 

contemplar somente um dos eixos. Somente um dos eixos 

Então é feita uma auditoria, e a empresa, ela abre seus documentos todos. Não 

adianta ela falar. Isso tem que estar instituído no seu regramento.  

E quem trabalha nessa questão de qualificação profissional, por exemplo, e 

quem trabalha com essa questão de certificação, sabe que tudo tem que estar instituído 

em documento, e registrado. Então não vale só falar. Tem que estar documentado, e tem 

que estar certificado, isso. 

Então têm grandes empresas que participam, e têm que ter projetos sociais, 

também. Então é um programa interessante, porque força a empresa a abrir a sua porta, 

e força ela a demonstrar o desenvolvimento dos cinco eixos.  

Dos cinco eixos, por exemplo, na questão da discriminação de gênero. Como ela 

se comporta quando tem um assédio do subordinado ao superior, ou do superior ao 

subordinado. Então tem que estar instituído isso daí, dentro do seu regramento. Que 

comportamento ela toma para inibir uma ação dessa? Ou para corrigir os danos 

causados dessa ação? 

Então isso tudo é auditado, e mandado para o Conselho, para ver se ela tem as 

mínimas condições. E a maioria não passa, viu, gente? A maioria não passa em um eixo. 

Imagina nos cinco. Então... 
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O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Luciano, vou pedir para 

você encerrar, e encaminhar para a Comissão, toda essa apresentação que você tem 

descrito aí, está bom? 

 

O SR. LUCIANO MARTINS LOURENÇO - Sim, presidente. Tudo bem. 

Agradeço muito. Meu nome é Luciano Martins Lourenço. Sou coordenador da CPIMT, 

que é a Coordenação de Inserção de Políticas no Mercado de Trabalho. 

Muito obrigado a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado, Luciano.  

Quem é o próximo agora?  

 

O SR. - Pode ser o Helder.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - O Helder. Você diga o 

nome completo para nós, Helder, está bom? Vou pedir para o pessoal sintetizar bem, 

porque nós temos, daqui a pouco, a abertura da sessão. Então nós temos um prazo aqui 

para encerrar.  

Então nós temos aqui a presença do (ininteligível) do deputado Márcio Camargo. 

Acabou de compor a mesa.  

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem... 
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O SR. RICARDO MADALENA – PR - Eu vou até pedir licença para o senhor 

que têm pessoas para eu atender.  

Eu vou ouvir essa palestra, e eu vou me retirar. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Ok. Muito obrigado, 

Ricardo Madalena.  

O SR. HELDER LIBERATO GOLVO - Serei breve. Meu nome é Helder 

Liberato Golvo. Sou coordenador de operações da SET. Senhor Presidente da Comissão, 

senhor secretário, senhores deputados, presentes.  

A coordenação de operações, ela não tem programas. Nós trabalhamos com três 

frentes de prestação de serviços. Carteira de Trabalho, Previdência Social, e 

Intermediação de Mão-de-Obra, Seguro-Desemprego.  

Estamos distribuídos da seguinte forma: 21 centros regionais no estado de São 

Paulo, 306 postos de atendimento sendo 5 postos desse, dentro do CIC – Centro de 

Integração da Cidadania, em um convênio com a Secretaria de Justiça, 2 deles dentro do 

metrô, 56 deles dentro dos Poupa-Tempos, e os demais são postos de atendimento ao 

trabalhador da própria Secretaria.  

Todos eles, da melhor forma, economicamente falando. Convênios com as 

prefeituras, mínimo de aluguel possível, obedecendo o princípio da economicidade.  

Nossos números, até o meio do ano, no primeiro semestre, são: 654 mil carteiras 

profissionais emitidas, 32.525 colocados no mercado de trabalho. Desses 32.525, temos 

uma meta de 54 mil até o final do ano. Nós temos 239 vagas de trabalho. E temos uma 

deficiência muito grande em estar colocando essas pessoas dentro do mercado.  

Talvez haja a necessidade dos senhores pensarem em alguma coisa, em termos 

de qualificação, para a nossa população para que nós possamos ter maior êxito nesse 

número. 

Também temos uma meta muito desagradável nesse primeiro semestre, que foi 

1.144.007 desempregados, que deram entrada no seguro-desemprego conosco. 
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1.038.000 dessas pessoas tiveram o benefício aceito, e 726.781 pessoas sacaram o 

seguro-desemprego até junho.  

As nossas ações que estamos tomando, são: capacitando os nossos próprios 

atendentes em todos os estados, em toda a região no estado de São Paulo, fazendo com 

o nosso próprio pessoal, essa capacitação deles.  

Nós temos uma deficiência grande, uma rotatividade muito grande, que a maior 

parte dos nossos colaboradores são pessoas nomeadas pelos prefeitos. Infelizmente, os 

prefeitos mandam para nós os piores funcionários. Aquele que ele quer longe da 

administração municipal. 

Talvez os senhores pudessem ajudar a gente e pedir para os prefeitos dizerem: 

olha, o PAT é importante em uma época de crise. Mandem para nós, funcionários 

melhores.  

Fortalecimento da administração de vai com vocação do cidadão. Nós temos a 

captação dentro da SET, na Boa Vista, estamos trabalhando com metas, com o nosso 

pessoal. 

Temos, dos 23 centros regionais, já capacitamos 11 centros regionais. Temos o 

restante até novembro para finalizar, melhorando a qualidade de atendimento, que já 

resultou um número melhor para nós.  

Desses 11 centros que nós já colocamos, já atendemos, dos 650 atendentes 

capacitados nossos, para o senhor ver, esse pessoal, todos esses 650 são funcionários 

públicos da prefeitura, ou de concurso, ou nomeados, que estão cedidos para nós, no 

convênio.  

Há uma rotatividade muito grande, senhor Presidente, então capacitá-los é quase 

que constante.  

Abrimos uma questão inovadora, que trouxemos para dentro da Rua Boa Vista, 

na nossa sede, com a anuência do secretário, grandes empresas, grandes parceiros, como 

o Pão de Açúcar, Lojas Marisa, Centauro, e estamos fazendo a captação dentro da 

própria sede, para melhorar. 
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Abrimos agora com o Hospital São Luiz, 400 vagas, com o Pão de Açúcar 300 

vagas, e toda quinta-feira tentamos colocar no mercado, cerca de 300 pessoas, ali dentro 

da própria Rua Boa Vista.  

Também temos parcerias com as pequenas e médias empresas, que é muito 

importante para nós, representa uma grande fatia do mercado.  

Estamos fazendo mutirão com os nossos diretores regionais, feiras do trabalho, 

como teve em Santos, na Baixada Santista, que surtiu uma fila imensa. Uma situação 

terrível, em termos de ter tanta gente desempregada. Também tem surtido um resultado 

muito bom. 

Estamos fazendo um protocolo de intenções com grandes empresas, para que 

essas empresas usem mais o serviço do estado, que é gratuito, tanto para o cidadão 

como para a empresa.  

E a gente tenta assim, evitar que o cidadão disponibilize, ou tenha despesas 

contratando os seus currículos, e os seus cadastros nas empresas intermediadoras 

particulares. É um trabalho que a gente tem, e está tentando divulgar mais para a 

população.  

Em resumo, agora estamos reabrindo um PAT no CIC Feitiço da Vila, na região 

de Capão Redondo. Teve as suas atividades encerradas por questões internas, e estará 

abrindo agora, dia 28, às 10h00 da manhã, o qual eu estendo o convite para todos.  

Esses são os nossos números, as nossas dificuldades, as ações que nós estamos 

tomando, mediante a crise. Muito obrigado a todos.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado. Próximo.  

Vou pedir para você também, se puder encaminhar para a nossa assessoria, o 

material para a gente...  
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O SR. PEDRO NEPOMUCENO FILHO - Boa tarde a todos e todas. 

Cumprimentar o presidente da Comissão, o Secretário José Luiz, cumprimentar o nosso 

deputado Alexandre Pereira, também. 

Sou Pedro Nepomuceno Filho, sou coordenador de políticas de emprego e renda. 

E dentro da nossa coordenação, nós temos lá, quatro programas.  

Temos a Comissão Estadual do Emprego, que a Comissão Estadual do Emprego, 

ela pauta todas as ações que nós temos na coordenação. Por exemplo, o município de 

Bauru, a Comissão Municipal do Emprego lá, reunida em tripartite, vai me dizer qual é 

a qualificação que eu tenho que mandar para o município.  

Porque de repente, a vocação do município é corte e cana-de-açúcar, e eu estou 

mandando o curso na formação de telemarketing. 

O outro grande programa que nós temos é o Time do Emprego. E aí, tem um 

número interessante. Mais de 40% das pessoas que passam pelo Time do Emprego 

voltam ao mercado de trabalho. Porque de repente, o problema do desemprego não é só 

o currículo da pessoa. Às vezes, a pessoa tem um bom currículo, e não consegue voltar 

ao mercado de trabalho, não tem aquela grande autoestima. Então nós temos algumas 

capacitações em todo o estado.  

Na gestão do nosso Secretário, nós levamos o Time do Emprego às 21 regiões, e 

o Time do Emprego então mostra para o trabalhador, como fazer um bom currículo, 

como se colocar diante de uma entrevista, como realmente voltar ao mercado de 

trabalho.  

O outro programa que nós temos é o Trabalho Decente. O Trabalho Decente foi 

criado justamente para pautar aquelas empresas pra seguir o conceito da OIT, aquela 

questão que até o próprio Luciano acabou de falar aqui. A discriminação no posto de 

trabalho, hoje, no estado de São Paulo. A gente não precisa ir muito longe, vamos aqui 

na região do Brás. Tem muita gente, muito colombiano, muita gente imigrando de outro 

país para cá, e sendo escravizado. 

E o Trabalho Decente, através de sua marca certificadora, que é o governo do 

estado de São Paulo, estamos no pé ali, fiscalizando o dia a dia. 
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E o outro grande programa que nós temos, Presidente, Secretário, é a 

qualificação profissional. Qualificação profissional em um momento de crise, que o país 

atravessa, o estado de São Paulo não é diferente. Usamos a qualificação profissional 

para requalificar o trabalhador, e aproximar a vaga do mercado de trabalho.  

No ano passado, nós conseguimos basicamente, fazer 18.431 qualificados em 

todo o estado. É um número ainda pequeno para um estado como São Paulo. Mas cabe 

aqui à nossa bancada do Solidariedade, encaminhar ao governador, que possa aumentar 

o nosso orçamento na questão da qualificação profissional, Alexandre, porque eu acho 

que a grande ferramenta, hoje, no estado de São Paulo, para seguir o caminho do 

emprego é a qualificação.  

O mercado tem mudado constantemente. A gente tem sentido isso. Nós aqui, o 

Fernandão está aqui, que é o nosso engenheiro supervisor da qualificação, sabe disso.  

Temos inúmeros pedidos de tantas prefeituras em todo o estado de São Paulo. O 

orçamento reduzido, mas mesmo assim, temos feito a política pública a inclusão social, 

através da qualificação profissional.  

Então temos esses quatro grandes programas, senhor Presidente. Nós vamos 

ficar aqui para possíveis perguntas, e basicamente é isso. Muito obrigado, e até uma 

próxima oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado, Pedro.  

Marcos é o último. 

 

O SR. MARCOS WOLF - Boa tarde a todos. Eu sou Marcos Wolf, 

coordenador de políticas e empreendedorismo.  

Na nossa coordenação estão os programas Banco do Povo Paulista e Escola do 

Empreendedor Paulista. 

O Banco do Povo Paulista é o programa de microcrédito produtivo do estado de 

São Paulo. Foi criado em 1998 pelo Governador Mário Covas. A implantação é feita em 
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convênio com os municípios, onde os municípios entram com toda a estrutura, RH. 10% 

dos recursos serão emprestados, e o estado com 90%.  

E nós atendemos empreendedores formais, informais, urbanos, rurais, os 

microempreendedores individuais, microempresas, cooperativas e associações. A nossa 

taxa de juros atual é de 0,35 ao mês. E temos linhas de crédito para pessoa física até 15 

mil, pessoa jurídica, até 20 mil, e as cooperativas e associações, 25 mil. 

Hoje nós já estamos em 537 municípios do estado. Desde 1998, foram quase 395 

mil operações. E mais de 1,5 bilhão de reais emprestados. Isso, corrigido para os 

números atuais, ultrapassa o número de 2,2 bilhões de reais.  

Em 2015, nós já estamos com mais de 20 mil operações e 120 milhões de reais 

emprestados. Nós pretendemos atingir aproximadamente o mesmo número do ano 

passado, que foi o recorde do Banco do Povo, com 221 milhões emprestados.  

Nós temos três inaugurações a serem feitas esse ano, no município de Areiópolis, 

Luiziânia e Canas.  

Esse ano também foi realizada a Caravana do Banco do Povo Paulista, que o 

Secretário pôde participar. Foram mais de 1200 pessoas que participaram, prefeitos, e lá 

nós pudemos identificar as dificuldades que os agentes de crédito, gestores dos 

municípios estão enfrentando nesses últimos 17 anos. 

Lá também, nós temos a Escola do Empreendedor Paulista, que é uma ação que 

é feita em conjunto com a Fundação Padre Anchieta. São 10 módulos, 10 cursos de 

empreendedorismo. O acesso é feito pela internet, nós já atingimos 120 mil acessos.  

E este ano também, agora eu também assumi ali, o Banco, na mesma época que 

o Secretário assumiu. Antes eu cuidava da Coordenadoria de Operações. Nós vamos 

fazer a primeira reunião do Conselho de Orientação do Fundo, e nós vamos propor 

algumas medidas para enfrentar a inadimplência, que hoje, o maior problema do Banco 

é a inadimplência. 

Então nós estamos com algumas propostas, e a nossa intenção também é dar 

ênfase àquele pequeno empreendedor, quem necessita. Então, atender maior número de 

pessoas, e quem realmente necessita.  
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Então isso daí, até o final do ano, é o nosso planejamento. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado, Marcos. Já tem 

inscrito aqui, o nobre deputado Roberto Morais. Tinha pedido, Ramalho. Você é o 

próximo? 

 

O SR. - Pela ordem, senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem (ininteligível). 

 

O SR. - Eu queria saber se eu posso fazer inscrição para fazer perguntas também.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Com certeza. (ininteligível) 

regimental.  

Então começando aqui com o Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS - Obrigado, Barba. O Ricardo Madalena já 

saiu, não é? Ele me provocou. Eu já fiz aqui o currículo do José Luiz. Já contei a nossa 

história política. Nós, caipiras (ininteligível). 

Nós não somos conterrâneos porque ele nasceu em Anhembi, e eu nasci em 

Charqueada. Mas na verdade, criados em Piracicaba desde criança.  

Obrigado, Presidente. 

Olha, na verdade, José, parabéns aí pelo trabalho. Sua equipe técnica que está 

presente aqui hoje, a gente sabe das dificuldades que está vivendo o país nesse momento. 
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Eu saí na primeira apresentação, feita pelo Luciano. Eu precisei sair para 

conversar com o deputado (ininteligível), então realmente eu não peguei toda a linha de 

raciocínio dele.  

Alguns questionamentos: como é que tem sido feito o trabalho na Secretaria do 

Trabalho, nesse pior momento da crise política no país, crise financeira, inflação alta, 

desemprego... Qual é o número, realmente, que vocês têm hoje de atendimento aos 

desempregados, que tipo de ação a sua Secretaria tem feito neste momento? 

Eu não sei se serão feitos vários deputados. Preciso perguntar para o presidente 

Barba.  

Ouve vários deputados, ou vai respondendo já, individualmente, cada um? 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Eu acho que era melhor ele 

ir anotando e responder no final.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS - Então saber, realmente, José Luiz... 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Senão cada um vai gastar 

10 minutos para responder. Nós não vamos dar conta de cumprir a sessão até o horário.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS - Nós temos até às 16h30. Mas é rápido. 

Apenas os números de desempregados, o que que aconteceu neste ano aqui, e 

como a sua Secretaria, através do governador Alckmin, tem feito, para tentar suprir, 

hoje, a demanda do emprego?  

Você, que é um brilhante sindicalista, sabe da situação, inclusive, da nossa 

cidade, no setor metal mecânico.  

Então apenas essa colocação que eu faço, eu aguardo a resposta no final. 

Obrigado, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - O nobre deputado Ramalho 

da Construção...  

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB - Obrigado, Presidente. 

Bom, cumprimentar aqui o nosso Secretário, José Luiz, o deputado Roberto 

Morais, o nosso Márcio Camargo, que é o irmão do prefeito, e o nosso presidente aqui, 

o Teonilio Barba, sem duvida, o Alexandre aqui, irmão do Paulinho, que também é filho 

de sindicalista, a nossa Márcia Costa, que acaba sendo filho também, assistente de 

sindicalista também.  

Dizer, José Luiz, da alegria da gente, na frente da Secretaria, um sindicalista. 

Conhece mais do que ninguém a dificuldade. Boa parte do que eu ia perguntar já foi 

aqui respondido. Mas mesmo assim, eu vou comentar um pouco a pergunta, no sentido 

de que a gente possa estar sempre aqui na Assembleia, se possível, ajudando, 

colaborando, para que a Secretaria possa andar. 

A gente sabe que o cobertor é curto. E as Secretarias, por mais que se tenha 

dinheiro, ainda falta. Mas a ideia, na realidade, é essa mesmo. 

Quer dizer, a pergunta que eu queria fazer era a seguinte: qual o orçamento da 

Secretaria nesse montante de 212 bilhões do orçamento do estado? Quer dizer, quanto 

vai para a Secretaria do Trabalho? 

E qual seria a parte, assim, aonde você acha que os deputados, aqui, a 

Assembleia poderia ajudar a reforçar, fosse mais importante, mais necessário a gente 

cobrar do governo, que seria: olha, isso aqui iria ajudar mais em todo esse trabalho que 

nós estamos fazendo, que levantamos até agora? Para que nós pudéssemos colaborar 

ainda mais nos andamentos de tudo o que nós já fizemos até agora.  

E você, mais do que ninguém, conhece e sabe como é que essa coisa anda. O 

deputado Davi, que passou pela Secretaria, o deputado aqui, conhece essa coisa bem, 

como foi também o Barelli que passou ali.  
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Quando o Secretário conhece, ele tem mais facilidade, por mais que você esteja 

bem assessorado por todos os técnicos que aqui passaram, e é importante, o corpo 

técnico. Mas nunca, nada como a pessoa ter ali, a sensibilidade de alguém que está no 

dia-a-dia, no corpo-a-corpo.  

Praticamente o pessoal passou aqui com as suas principais metas da Secretaria, 

mas não adianta nada ter metas, se não têm dinheiro. Quer dizer, muito embora você 

tem toda a vontade de fazer, mas se você não vai ter as condições, como é que nós 

vamos cumprir metas, como é que vamos avançar com toda essa dificuldade, se nós não 

vamos ter ali... 

Quer dizer, não adianta nada eu ser um bom tratorista, mas se eu não tenho o 

combustível. Aí eu vou olhar para aquela máquina bonita para caramba, mas se eu não 

tenho o trator, não é, Roberto?  

Quer dizer, se eu não tenho o combustível, a máquina eu vou só olhar, que ela 

não anda sem combustível.  

E nós sabemos que toda essa experiência como sindicalista, ela vai nos ajudar a 

administrar a Secretaria. Mas a Assembleia aqui, e principalmente aqui, fiquei muito 

feliz tendo a presidência do Barba, um sindicalista com experiência, companheiro. Não 

estou falando isso aqui para agradar ele. Mas está aqui na Secretaria com o apoio de 

todos nós.  

Mas também está conduzindo dentro disso aqui, com o apoio de todos nós, 

trabalho nessa Secretaria de Administração, de uma forma que a gente possa estar 

trabalhando, e em especial, para essa área tão carente que vocês estão acompanhando aí, 

que são os desempregados, na qualificação de estudo para o emprego. 

E no plano do desenvolvimento estadual, o Luciano colocou aqui, com bastante 

ênfase, mas nós ainda sabemos, que uma das grandes dificuldades no Brasil, em alguns 

lugares, é a qualificação.  

O desemprego é grande no Brasil. Vocês imaginem, só o setor da construção 

civil deve fechar o ano com 1,4 milhão desemprego no Brasil. Mas em todas as áreas a 

grande cobrança ainda é de pessoas qualificadas.  
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E não adianta nada nós termos um setor de qualificação, quando você manda a 

pessoa para a empresa, e essas pessoas são devolvidas porque nós não preparamos as 

pessoas para que ela seja recebida na empresa para produzir. Quer dizer, não tem nem 

um patrão que dá emprego às pessoas. Eles dão trabalho.  

E todo mundo está lá recebendo as pessoas, ou recebe qualquer pessoa para 

ganhar dinheiro com elas. Quer dizer, seria hipocrisia nossa achar que alguém vai dar 

emprego porque o cara é bonzinho.  

Eu acho que seria pouca inteligência do prefeito mandar para vocês, aquele 

funcionário que não produz. Porque ele está enganando ele mesmo, e eu acho que 

enganando até aquelas pessoas que vão ser atendidas lá por vocês, elas vão atender mal, 

e eu acho que é uma coisa que nós também, como deputados, deveríamos fazer alguma 

coisa, presidente Barba, para, sei lá, contestar isso.  

Muito boa colocação foi feita aí.  

Eu acho que a pessoa está descontente e não serve para a prefeitura, tem que 

usar outros meios. Agora, as pessoas que estão em quaisquer lugares como servidoras, é 

para servir bem. É para atender bem.  

E quem não serve bem, tem que ser, acho que punido e demitido, a bem do 

serviço público. Porque quem está lá, eu acho que é para ser atendido e é para servir 

bem.  

Quer dizer, não justifica o prefeito estar descontente com A ou B, e mandar para 

algum lugar, para você atender mal, um coitado que já está sendo punido pelo 

desemprego, pelas consequências.  

Para concluir, vocês falaram do microcrédito, mas a gente sabe que... e falaram 

também da deficiência que tem lá, mas a gente sabe que isso é uma outra alternativa, 

para que a gente possa também estar andando nessa época muito difícil, que com essa 

coisa que nós estamos andando, como é que nós vamos absorver.  

E aí a preocupação muito grande, presidente Barba, porque em meu setor, 1,4 

milhão trabalhadores, quando acabar o seguro-desemprego e o fundo de garantia, talvez 

eles tenham que pensar em uma outra coisa para movimentar a economia, e o Banco do 
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Povo poderá ser uma saída para um recomeço. Mas tudo isso, nós vamos precisar de 

requalificação.  

Então a felicidade de estar aqui recebendo o Secretário hoje, até por um 

cumprimento de uma lei da Secretaria, que uma vez, tendo que vir aqui, mas ele já está 

convidado para vir na bancada nossa, dia 14, e me parece que um dia desse vai visitar o 

nosso sindicato.  

E conte, secretário, não só o senhor, mas toda a sua equipe, com o nosso apoio, 

com o que a gente for possível fazer, com o que nós tivermos que falar com os nossos 

pares aqui na Assembleia, com o governador, no sentido não de fazer pressão, mas no 

sentido de nós estarmos orientando e dizendo: olha, governador, se o senhor melhorar 

aqui, isso pode produzir para ajudar nisso ou naquilo.  

Porque muitas vezes, o Secretário, ele fica um pouco engessado em chegar no 

governador, ou no presidente, ou em um prefeito, para falar alguma coisa. Deputado não. 

Deputado não deve nada para ninguém. Porque a gente foi votado. Nós tivemos nosso 

voto livre. Eu acho que nós temos toda autonomia do mundo, para cobrar de quem quer 

que seja, porque nós só devemos para o eleitor, mais para ninguém, não é Roberto? 

Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado, deputado 

Ramalho.  

Eu esqueci de avisar. O nosso tempo regimental dos deputados é 5 minutos. 

Eu dei uma esticadinha para o Ramalho ali, porque tolerância. 

Então, nobre deputado Márcio Camargo, que é o vice-presidente da nossa 

Comissão. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Bom, senhor presidente Barba, muito 

boa tarde. Cumprimentar a nobre deputada Ana do Carmo, Ramalho da Construção, 
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Roberto Morais, o Alexandre, cumprimentar o Secretário José Luiz aqui, é um prazer 

recebe-los aqui na nossa Casa de Leis.  

Eu tinha algumas perguntas, mas eu vou sintetizar em uma pergunta só. 

Secretário, recentemente, na minha cidade de Cotia, uma empresa chamada Del Fai 

anunciou o fim da unidade em Cotia, e transferindo justamente para Piracicaba, a sua 

cidade. 

Fui conversar com os sindicalistas da minha cidade. Não adianta falar com o 

Secretário que ele é de lá. Não adianta. 

Mas o senhor sabe muito bem, são 800 funcionários. A gente sabe quando 

começa e não sabe quando termina isso. É uma mão-de-obra estritamente qualificada. 

Um piso-salarial médio-alto, que dificilmente, no comércio local eles vão encontrar 

emprego. A empresa os convidou para ir até Piracicaba, que é uma cidade muito bonita, 

conheço também. Mas têm as raízes, têm tudo lá. 

Eles vão ter que transferir os filhos, as escolas, e tudo o mais, e não têm uma 

certa garantia. Depois de seis meses pode ser mandado embora e voltar para a nossa 

cidade com uma mão na frente e outra atrás. É lógico, existe lá um plano que a gente 

recebeu. 

Sentamos com o prefeito da nossa cidade, com os vereadores, propusemos 

algumas isenções municipais, até ISS, IPTU, aprovaríamos na Câmara lá, para manter 

esses 800 empregos na nossa cidade, sei que para o estado de São Paulo vai continuar 

pagando impostos. Para o estado, a diferença não vai atingir em quase nada aí. Sei que 

tem um centro tecnológico da empresa, da Del Fai também, em Piracicaba.  

Mas a minha pergunta é o seguinte, secretário: se a sua Secretaria isenta, é 

lógico, totalmente, de mandar para Piracicaba, ou deixar em Cotia, o senhor 

representante do estado de São Paulo, se pode se fazer algo perante isso? Que nós 

estamos quase esgotando lá, as nossas forças, e não estamos chegando a uma situação 

comum. 

Então volto a dizer, são 800 famílias da nossa cidade, que estão 20, 25 anos 

trabalhando nessa empresa Del Fai. Ela representa, para Cotia, uma Volkswagen lá para 

São Bernardo. É uma geradora de emprego muito grande. 
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Então essa é a pergunta para o senhor secretário. Muito obrigado.  

 

A SRA. ANA DO CARMO – PT - Pela ordem, nobre presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, nobre deputada 

Ana do Carmo. 

 

A SRA. ANA DO CARMO – PT - Eu quero aqui, fazer um cumprimento ao 

secretário, toda a sua equipe, que fez as explicações para nós.  

Cumprimentar o meu presidente, companheiro Barba, como bem disse aqui o 

Ramalho, muito bem representada aqui a nossa Comissão, porque o presidente é um 

sindicalista ativo, então quero dar os parabéns.  

E quero dizer que entre todas as explicações que foram feitas aqui, muito 

importantes, e quero assim, dizer, que a meta da liberação dos créditos, empréstimos 

para os pequenos empreendedores, que teve... é uma quantia importante. Ainda não 

conseguiu atingir a meta de 2015, mas a gente sabe que avançou muito, e tem uma 

importância muito grande.  

Então assim, quero dar os parabéns, porque é muito importante. E quero dizer o 

seguinte: já foi falado aqui, o Ramalho falou do que a gente pode fazer para aumentar 

esse orçamento. E é verdadeiro, porque a gente sabe que a qualificação, ela não é, de 

fato, uma qualificação que qualifica o trabalhador para que chegue na firma, e a firma 

possa aceitar dentro das condições do avanço que hoje têm nas indústrias.  

Então esta qualificação é melhor preparada e mais, para atingir mais pessoas, e 

isso a gente sabe que precisa de recurso.  

Então a gente precisa, de fato, estudar junto à Secretaria, qual é... o que a gente 

pode fazer, em qual área, e para a gente poder ajudar aqui na Assembleia.  
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E dizer assim, que a gente sabe que o desemprego sempre teve. A gente também 

tem conhecimento, o sindicalista tem, a gente tem, que muitas firmas também, no 

momento bom produziu, vendeu, explorou os trabalhadores, e depois, na pequena 

dificuldade, também se acha no direito de desempregar, de mandar embora, sem querer 

nenhum acordo com os trabalhadores.  

Então nós que somos responsáveis, políticos sérios, temos também que trabalhar 

fortemente essa questão, e ver esse lado também. 

Uma outra coisa que foi colocada, que também muito importante... ai, meu Deus. 

Até me fugiu agora. Importantíssimo, que eu queria dizer aqui. 

Foi falado aqui pelos nossos técnicos de cada área aqui, que eu também senti 

assim, muito importante, o que vocês fazem. Ah, os funcionários. Que os prefeitos 

encaminham. Que o Ramalho já falou aqui.  

Isso, vocês estão sendo penalizados com isso. Porque vocês são uma secretaria 

que tem um recurso pequeno, estão tendo todo o esforço em atender esse número grande 

de trabalhadores e trabalhadoras, em situação já, muitas vezes, desesperadora, e chega lá, 

ainda têm um mau atendimento.  

E a gente sabe que não tem coisa pior para um trabalhador comum, chegar em 

qualquer departamento público, e não ter um bom atendimento. Em qualquer lugar. Não 

só na secretaria de vocês aí, que é a Secretaria do Trabalho.  

Mas sim, na Previdência Social, nas UBS, nos nossos gabinetes, em qualquer 

lugar. Eu acho que quem é trabalhador público, ele tem que ter a melhor informação, e 

saber que ele tem que atender bem. Então isso é muito sério, e a gente está aqui para 

ajudar, viu secretário, naquilo que estiver ao nosso alcance.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado, deputada Ana.  

 

O SR. ALEXANDRE PEREIRA – SD - Pela ordem, senhor presidente.  

 



26 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, nobre deputado 

Alexandre Pereira.  

 

O SR. ALEXANDRE PEREIRA – SD - Primeiramente cumprimentar a todos 

aqui presentes, os deputados, enfim, o presidente, o Secretário José Luiz. Cumprimentar 

aqui a Secretaria pelo trabalho que vem desenvolvendo, nesse período aí que vivemos, 

de inflação, desemprego. 

Acho que o papel da Secretaria já tinha, e vai ter ainda mais, um papel 

importante daqui para frente, em todas as questões, até pelo fato de mexer com essa 

questão da qualificação, enfim, com o crédito na questão do Banco do Povo.  

O meu não é uma pergunta. E sim, até um desabafo com relação até a alguns 

prefeitos e vereadores que nos procuram aqui no Gabinete, com relação à frente de 

trabalho, acho que é da pasta do Luciano, se eu não me engano, de aumentar essa 

questão das vagas de frente de trabalho pelo município.  

Até pelo fato... Principalmente dos municípios menores, que vêm sofrendo com 

essa questão do emprego, enfim, por não ter emprego ali na sua região, ou na sua cidade. 

E essa questão da frente de trabalho têm ajudado demais os pequenos municípios. 

Porque, se eu não me engano, é um tempo que é contratada a pessoa lá no município, 

para destinar o trabalho ali, na questão da prefeitura, seja na parte administrativa, ou de 

serviço público, enfim.  

Então é mais um desabafo daqueles que nos procuram aqui, e comentam muito 

dessa questão. E o que a gente puder fazer como deputado aqui na casa, para poder 

interceder com relação a isso, nós vamos fazer. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado, Alexandre. Passo 

direto para o José, o Secretário. 

 

O SR. JOSÉ LUIZ RIBEIRO - Vou ser bem rapidinho. 
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O orçamento nosso, se eu não estiver enganado, é 110 milhões. Parece que nós 

somos assim... tem o campeão, nós somos um abaixo. Nós estamos caindo para a 

segunda divisão, entre os quatro lá. Então, talvez, na escala, é o penúltimo, o orçamento. 

Mas o Roberto, o Helder, falou aqui, foram mais de um milhão de guias de 

seguro-desemprego.  

É lógico que ontem a pesquisa mostrou que São Paulo tem um desemprego ainda 

menor do que muitas regiões do nosso país. Mas o que a Secretaria tem feito? 

É maior do que outras regiões. Desculpa. 

Então na verdade, o que a Secretaria tem feito? Além da qualificação e dos 

encaminhamentos, que foram mais de 600... Seiscentos e quantos Helder?  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Tem que falar no microfone 

porque é tudo gravado.  

 

O SR. - Essa primeira questão, eu gostaria de responder e o secretário conclui, 

faz as conclusões.  

Os nossos números, senhor deputado, são de emissão de carteiras, 654 mil 

carteiras até junho, 239 mil vagas captadas no mercado de trabalho, 32525 colocados no 

mercado, e a meta é de 54 mil.  

A sugestão que os senhores poderiam nos ajudar bastante, seria a criação de um 

CAJED estadual para que o estado de São Paulo tivesse esses números. 

O nosso recorde é insatisfatório, muito triste, é de 1.144.000 seguro-desemprego, 

dado entrada, realmente. De desempregados que deram entrada até junho.  

Desses, 1.038.000 tiveram o benefício concedido, e 726.000 sacaram o seguro-

desemprego.  
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O que nós estamos fazendo? Capacitando nosso próprio pessoal, capacitando 

esses colaboradores que os prefeitos cedem para nós, que é uma rotatividade muito 

grande, difícil de trabalhar com eles, e as ações nossas são mutirões, feira do emprego. 

E a sugestão é essa: um CAJED estadual, e que os senhores conscientizassem os 

nossos prefeitos, que os funcionários... os nossos pares, têm que ser funcionários 

melhores. Não aqueles que realmente eles não querem dentro da Secretaria.  

Eu vivi isso. Eu fui Secretário da Fazenda em Araras, 8 anos. Presidente da 

Fundação Educacional. E hoje eu estou do lado de cá. E realmente é a realidade que nós 

temos hoje.  

Secretário, fique à vontade para concluir. 

 

O SR. JOSÉ LUIZ RIBEIRO - Só queria concluir, sendo bem rápido. Além 

dessa questão, Roberto, nós estamos buscando parcerias, como foi dito aqui, 

principalmente com o setor de varejo e de serviços, para tentar recolocar esse pessoal no 

mercado de trabalho. 

Outra questão também que hoje a secretaria tem assento no Investe e no 

Desenvolve São Paulo.  

Então, o que está ocorrendo? Chega um investimento... Esse ano foram 

anunciados 60, 80 investimentos já para São Paulo, que podem gerar aí, de 9 a 10 mil 

novos postos de trabalho. A secretaria está chegando junto, acompanhando também os 

investimentos com a política de emprego. De fato vai gerar mil empregos, 200 

empregos, 2000 empregos?  

Então a Secretaria também hoje, acompanha de perto, para que os investimentos 

sejam, de fato, voltados às políticas de emprego. 

E outra questão que nós estamos propondo, é um projeto de três meses, chama 

Expresso Emprego, e aí vai de encontro ao que o Ramalho colocou. As pessoas estão 

perdendo o emprego. Mas de repente, se ele tem uma bolsa de três meses para um curso 

com um kit e uma ajuda um pouco maior, ao invés de ser 9 meses ser 3 meses, com uma 

bolsa de 500 reais, por exemplo, e ele faz um curso, por exemplo, de pedreiro. 
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O pedreiro, ele já tem facilidade de virar um azulejista, ou um pintor, um 

eletricista. Essa é uma das propostas que nós estamos fazendo. 

Para as mulheres, esse salão de beleza. Fazer cursos para que ele, nesse período 

de 3 meses, ele receba uma bolsa, e ao mesmo tempo ele já vira um empreendedor, até 

que o mercado de trabalho possa absorver ele de volta.  

Então já está na mão do governador, encaminhamos o projeto, no sentido de 

abrir uma frente de trabalho emergencial, principalmente no interior, mas também na 

Grande São Paulo aqui, que sofre mais com essa situação.  

Buscando parceria com escolas técnicas, com a Paula Souza, com tantas outras 

escolas técnicas também, no sentido de fomentar os cursos.  

Uma outra questão que o Roberto perguntou, nós também estamos tentando 

ajudar onde tem crise de emprego. Estivemos participando, já conversando com o 

presidente do sindicato de São Bernardo, com o presidente do sindicato de Piracicaba, 

com os sindicatos aqui da região do Vale, Taubaté, São José, e tentando amenizar um 

pouco essa situação, na medida em que nós somos chamados.  

E outro ponto aqui, que o deputado perguntou, e esse sentimento é difícil para a 

gente. Porque a Del Fai, uns cinco, seis anos atrás, ela tinha uma grande fábrica em 

Piracicaba, e deixou Piracicaba e veio se aportar aqui em Sorocaba.  

Então a Del Fai é uma empresa muito difícil. Eu acho que até temos que pensar 

um pouco, enquanto central, nas nossas redes sindicais, apostar um pouco nisso, na 

questão da OIT. 

O Jorginho fez o que pôde, nos procurou, a gente tentou, de todas as formas, 

abrir o diálogo com a Del Fai, coisa que conseguimos com a GM, com a Mercedes, com 

a Volks, com o Metrô, com os trens, e com a Del Fai, em nenhum momento ela teve 

sensibilidade.  

Queria aqui cumprimentar o pessoal do sindicato, os vereadores me mandaram, 

inclusive, uma moção. Eu me coloquei à disposição do presidente lá da Câmara, para 

ver se a gente faz uma conversa entre hoje e amanhã, mas um vereador está em Brasília, 
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que fez o pedido, e o presidente também não pode. Mas a gente tentou ver se entra, 

ainda essa semana, a gente tenta fazer algo.  

Mas por um outro lado, eu acho que cabe essa discussão. Eu acho que, como 

Secretário, a gente tem que avaliar juntamente com isso que o Ramalho disse. 

Estou visitando sindicatos, as federações, as centrais, para a gente traçar alguma 

linha, porque ela tira 800 trabalhadores daqui, leva para o interior. E é mesmo, o senhor 

tem muita razão. A pessoa vai ter que ir atrás de casa, atrás de pensão, os filhos estão 

acostumados nessa realidade aqui do coisa... 

Então talvez acho que a gente precisa buscar uma forma, é muito difícil, eu sei, 

mas alguma forma que essas empresas respeitem um pouco aonde ela se instalou, o 

município dela. 

Então nós nos colocamos à disposição, eu sei que o prefeito também esteve na 

Casa Civil tentando buscar esse diálogo. O senhor esteve junto. 

Então, não é questão dos vereadores, do prefeito, do deputado, do sindicato. Eu 

sei que Cotia fez um esforço conjunto para manter. Mas infelizmente, a Del Fai, ela tem 

uma política muito reacionária.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Acho que todo mundo teve 

suas perguntas respondidas, não é, Ramalho? 

Acho que no caso da Del Fai, ela é uma multinacional que no mundo, a história 

dela é: tem dificuldade de negociar com o movimento sindical ou com qualquer agente 

da sociedade civil organizada.  

Se os deputados aqui da Comissão toparem, vamos fazer uma carta para a Del 

Fai. Uma carta de apoio aos trabalhadores da Del Fai, e à cidade de Cotia.  

O Márcio Camargo é vice-presidente. Então vamos fazer... Assessoria, viu, 

Felipe, ficar ligado aí. Senta depois com o Márcio para a gente organizar essa carta, já 

que ele tem os dados melhores de lá, com certeza não vai levar os 800 para Piracicaba. 

Toda empresa que muda, ela muda em um processo de estruturação. 
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Vai chegar lá com 450 trabalhadores. E dos 450 que forem, uma parte, com 

certeza, não ficarão. Entendeu? Então acho que nós temos que fazer uma carta.  

Precisamos criar esses instrumentos para que uma empresa, quando for tomar 

uma decisão dessas, ela tem que preparar um processo de transição. Precisa preparar os 

trabalhadores antes. Chamar o prefeito da cidade. Reorganizar, para ver como é que 

prepara o processo de transição, e de requalificação, e requalificação desse trabalha... 

É a mesma coisa que está acontecendo na questão dos canavieiros. Os 

canavieiros têm um processo aí, que agora tudo é automatizado, não pode ter mais a 

queima. E não prepararam... o estado não preparou.  

Então vamos deixar essa posição registrada, nossa, aqui, da Comissão, que é 

importante.  

E só um comentário, viu, Helder. Aliás, chamar a atenção da base aliada do 

governo Alckmin. Essa questão que vocês estão recebendo trabalhadores, não é que eles 

são maus trabalhadores, eles não estão qualificados. E tem instrumentos no estado, que 

podia usar na qualificação e ontem foi votada nessa casa aqui, um processo de extinção 

do CEPAM.  

E o CEPAM, nós temos 515 cidades com até 50 mil habitantes, onde o CEPAM 

tem o papel de ajudar na qualificação para gestão, para fiscalização. Preparar os 

trabalhadores, dar apoio às prefeituras para cuidar, inclusive, de montar Plano Diretor, 

de montar... 

E eu alertei, ontem, sobre isso. Então essas coisas que a gente vota, às vezes, só 

para cumprir uma vontade do governo, acaba nos trazendo esse tipo de problema. 

Entendeu?  

Porque temos que exigir dos prefeitos: está bom, você vai mandar alguém, mas a 

pessoa vai passar por um processo de qualificação primeiro, e então você ter um 

instrumento de qualificação, e qualificar. Ok?  

E deixar, Secretário, agradecer sua vinda...  

 Você queria... 
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O SR. - Essa questão quando eu digo, de funcionários, não são todos. Temos 

bons funcionários também.  

Mas a verdade, é que talvez a gente precisasse de uma regulamentação, de que o 

funcionário fosse capacitado antes de vir, e que às vezes, o que acontece? Nesses cursos 

que nós estamos fazendo nos centros regionais, o prefeito não manda o funcionário lá. 

Nós não temos a força da convocação. Não são funcionários nossos, do estado.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - É da prefeitura. 

 

O SR. - Isso. Então é bem profundo, o problema. Mas a gente precisa começar a 

trabalhar nele.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT – Precisa.  

Na questão ainda do cumprimento de todas as suas pastas, minha tarefa aqui é só 

presidir. Eu não posso comentar. Mas como eu sou um quebrador de protocolo, José, na 

verdade, é o seguinte: é uma parte da sua Secretaria que cumpriu praticamente 100% 

daquilo que estava estimado para ser realizado. Não daquilo que é vontade nossa, 

exatamente o Banco do Povo Paulista. Nós reconhecemos isso. Cumpriu a meta.  

O restante até agora, os indicadores que nós temos são muito menores. Respeito 

o que vocês apresentaram aqui, mas são menores do que aquilo que vocês realizaram. 

Eu, fora dessa sessão, depois, eu quero combinar contigo uma reunião, que eu 

tenho interesse em discutir duas coisas: uma, o papel do Banco Paulista do Povo. O 

Banco do Povo Paulista. Essa é uma coisa que eu quero discutir. Segunda coisa é que eu 

quero discutir qual que é... Nós temos um processo nessa comissão, desde quando eu 

assumi, eu falei: eu quero discutir a questão do trabalho do setor privado, mas também a 

questão da administração pública.  
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Então eu vou pedir para ligar para ti e marcar uma reunião, com um prazo maior. 

Alexandre, ou quem quiser, da Comissão, acompanhar, viu Roberto, o Ramalho, 

Alexandre, o Márcio, porque na verdade, nós precisamos botar o estado de São Paulo 

para ajudar a discutir a geração de empregos nesse país, e aumentar a geração de 

emprego. 

Então isso é um compromisso que eu tenho com os trabalhadores, com as 

trabalhadoras do setor público, privado, do campo e da cidade, entendeu? Então assim é 

a minha história de vida, e essa que eu pretendo atuar. Está bom? E agradeço mais uma 

vez a tua vinda. As suas considerações, finais. 

 

O SR. JOSÉ LUIZ RIBEIRO - Queria agradecer Ramalho, Roberto, o Barba, 

nossa deputada em Cotia, Márcia, o Alexandre, e a equipe, a nossa deputada Ana. 

Na realidade, o seguinte: a Secretaria também está lá, à disposição. Nós temos 

recebido prefeitos, deputados estaduais, federais, bastante. Os deputados têm nos 

ajudado bastante na interlocução com o município. 

Colocar à disposição a sua questão. Você tem razão, até porque o nosso 

orçamento e também a licitação, os pregões, estão acontecendo agora, por questão 

jurídica. Mas os pregões estão acontecendo, e os cursos vão sair para a rua, agora, 

nesse... agora, a partir de setembro, outubro, devemos estar colocando. 

Eu acho que essa preocupação sua com o emprego e da Câmara dos Deputados 

aqui é importante. 

Eu tenho dito que todo mundo fala do desemprego. Mas ninguém fala do 

desempregado. E quem vive o desempregado, é lá, o sindicato, que vive, a secretaria, o 

PAT, a assistente social, essa vive o dia-a-dia do que é um desempregado. Então nós 

vivemos isso.  

E a outra questão, que o primeiro direito do trabalhador é o direito ao emprego. 

Se ele não tem emprego, como que ele vai ter direito? Então acho que fomentar políticas 

de emprego só vai nos ajudar.  
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Uma boa tarde. Muito obrigado mesmo, por essa oportunidade. E estamos à 

disposição.  

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado, Secretário. Não 

tendo nada mais a discutir, declaro encerrada aqui, a nossa comissão.  

 

*      *      * 

 


