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Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na sala 

de reuniões dos Conselhos Municipais, do município de Vera Cruz – RS, foi realizada a 

reunião ordinária da Comissão Municipal do Emprego. Estavam presentes os 

conselheiros da Comissão de Emprego, Ernani Rieck, Sidnei Fernandes, Elstor Edvino 

Tornquist e Roque Afonso Haas. O Presidente Ernani saudou a todos e logo após 

solicitou a leitura da ata anterior, que foi lida e aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros. Em seguida foram deliberados os seguintes assuntos, o Sr Hass comentou 

sobre a matéria  publicada no dia dez, intitulada "Economia freia contratações",  onde os 

lojistas de diferentes segmentos, entre eles vestuários, calçados, eletrodomésticos e 

supermercados, estavam à espera de melhora nas vendas e maior movimentação dos 

consumidores para poder investir em novas contratações e que não há previsão de 

contratações comparado com anos anteriores. O Sr Sidnei confirmou o levantamento, 

pois atualmente na agência FGTAS/SINE de Vera Cruz havia apenas duas vagas de 

vendedores para o período de Natal.  O Sr Elstor comentou sobre a relação dos 

trabalhadores com ensino médio e que havia entrado em contato com a coordenadora 

responsável pelo curso promovido pelo Instituto Federal Sul-Rio-grandense (IFSul), 

cujos cursos serão ministrados nas dependências da Escola João Carlos Rech, onde está 

localizado o Polo de Vera Cruz, o programa subsidiado por recursos federais não carece 

de qualquer tipo de pagamento, isentando os interessados de custo com inscrição, 

material didático ou mensalidade, as vagas para os cursos já haviam encerrados, mas 

que em dezembro haveria novas turmas e que a listagem seria utilizada parta contatar os 

trabalhadores informando sobre os cursos disponíveis. O Sr Sidnei comentou sobre o 

Empregar RS, ocorrido no dia 16 de outubro, onde a Fundação Gaúcha do Trabalho e 

Ação Social (FGTAS), por meio das Agências FGTAS/SINE, realizou um mutirão de 

emprego em todo o Estado, sendo mais de 80 unidades participantes, neste evento Vera 

Cruz teve nove vagas, sendo que algumas ainda estão abertas devido a exigência de 

qualificação, dentre as vagas estão caixa crediarista, mecânico de manutenção, 

eletricista industrial, confeiteiro, cozinheira, vendedor interno, entregador de gás e 

auxiliar de armazém. O Sr Sidnei comentou também que a emissão das carteiras de 

identidade retomaram na agência, as mesmas estavam suspensas devido instabilidade do 

sistema. Nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião e eu, Sidnei Fernandes, 

lavrei a presente ata, que após de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros, 

sendo que a próxima reunião será no dia nove de dezembro de dois mil e dezesseis 

devido ao convite da Sra Áurea Binz, Diretora Executiva da Sulprint, onde a ONG Foco 

Empreendedor irá celebrar os cinco anos de atividades, cuja cerimônia será no auditório 

da Imply Tecnologia, em Santa Cruz do Sul. Vera Cruz, 11 de novembro de 2016. 

 


