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Aos quatorze dias do mês de março 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, Roque Afonso Haas, Sidnei Fernandes, Ernani Rieck e Júlia Moenke da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos. O Presidente 

Roque saudou a todos e logo após solicitou a realizar a leitura da ata anterior, que foi lida e 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Em seguida Íris e Júlia relatam sobre o momento 

empresarial, que seria de grande importância a Comissão de Emprego trazer sugestões para esse 

momento, já foi pensado em fazer certificados onde algumas empresas seriam homenageadas, 

como por exemplo: empresas que mais contratam pelo Sine, trazem mais retorno de ICMS para o 

município, maior número contratados de PcDs ou seja tenham projetos sociais, com maior número 

de funcionários, entre outras, seriam convidadas para participar do momento e ganhariam um 

certificado específico na sua competência. Secretária Desenvolvimento Econômico está em 

contato junto a Unisc para trazer um palestrante nesta noite empresarial que será dia 31 de maio 

na ACEA. Íris traz retorno da outra reunião onde foi questionado curso para empresas que 

contratam PcDs, onde ela coloca que ano passado o COMPEDE fez toda organização para esse 

dia, mas que as empresas não tiveram grandes interesses, mas quem participou elogiou pois foi 

muito promissor o aprendizado do dia. Também foi falado da Marcenaria Versátil que faz trabalho 

social o qual a Prefeitura já está auxiliando através da Secretária Desenvolvimento Social. A 

Secretária desenvolvimento econômico relatou que dia 5 e 6 de abril a Unidade Móvel do 

SEBRAE se fará presente na praça José Bonifácio onde fara atendimento a todas pessoas que 

necessitam de auxílio no seu empreendimento, esse atendimento é gratuito. O conselho do idoso 

junto a SMDE convidaram todas casas geriátricas para ter um atendimento gratuito do Sebrae 

aqui na sala dos conselhos, mas nem todas vieram participar. Sidnei traz a lista do Pronatec, onde 

20 cursos foram escolhidos pelos conselheiros presentes, como: Promotor de vendas, Operador 

de Empilhadeira, Apicultor, Porteiro e vigia, Almoxarife, Cuidador de Idoso, Costureiro de 

Calçados, Cobrador de ônibus Coletivo Urbano, Auxiliar de Padeiro, Balconista de farmácia, 

Motorista de transporte escolar, Confeiteiro, Auxiliar de Cozinha, Costureiro de máquina reta e 

overloque, Vendedor, Frentista, Garçom, Marceneiro, Eletricista Industrial e Agente de 

Alimentação escolar. Nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião e eu, da Sala dos 

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

Vera Cruz, 14 de março de 2016.  

 

 

 

 


