
 
 
 
 

COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO 
Ata 02/2017 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, 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, Roque Afonso Haas, Leandro Claur Wagner, Áurea 
Binz e Sidnei Fernandes. 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 
foi deliberado sobre os seguintes assuntos, em resposta a última reunião o Sr. Leandro 
comentou que conversou com quatro empresas sobre a qualificação escolar, sendo estas 
o ateliê de calçados CMS, do Sr Claudinei da Silva; o ateliê Venize Freese Calçados, da Sra. 
Venize Freese; a Renange Calcados, do Sr. Reni Ribeiro; e o Atelier de Corte a Laser, do Sr. 
Olimar J. S. Belmiro Eireli da Rose Atelie de Calcados (Roseli Oziemblovski ME), o assunto 
abordado foi sobre a importância na qualificação escolar e que propôs como critério 
interno de seleção a formação escolar completa ou estar estudando. Alguns empresários 
se mostraram resistentes visto que para a execução do trabalho a escolaridade não seria 
requisito importante visto que a produção é braçal, outros já mostraram que a 
escolaridade torna o trabalhador mais apto. Após explanação, o Sr Sidnei apresentou os 
relatórios do pendentes da agência FGTAS/Sine Vera Cruz, salientando que em março a 
agência teve o melhor desempenho no estado, ficando em primeiro lugar, com 95 vagas 
preenchidas, este fator se deve principalmente as contratações do setor fumageiro. Das 
vagas abertas na agência estão serralheiro, viradeira de calçados, operador de 
empilhadeira, auxiliar de produção, auxiliar de faturamento e padeiro. O Sr. Leandro fez 
um adendo que associado as contratações da agência houve cinquenta contratações no 
município e que seria elaborado uma matéria sobre o assunto. A Sra. Áurea mencionou 
que a empresa estará com uma nova unidade ficando com três dentro do munícipio 
aumentando assim o número de vagas dentro da empresa. Áurea também comentou 
sobre o projeto intercâmbio assistido em parceria com a SEDUC e pelo governador do 
estado que levará os jovens selecionados juntos com os três primeiros lugares, para 
Londres. Sobre a qualificação a Sra. Áurea sugeriu levantar as demandas e entregar para a 
Fundação a fim de trazer cursos para Vera Cruz, elencado a isso, fazer uma campanha em 
parceria com a Rádio Arauto, incentivando o término dos estudos. 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 
doze de junho de dois mil e dezessete. Vera Cruz,  08 de maio de 2017. 

 


