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Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito 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 seguintes 

conselheiro: Leandro Claur Wagner, Ernani Rieck, Roque Afonso Haas, Geraldo Back, 

Gabriela Ferreira e Roger Henrique Severo. O presidente saudou os presentes e solicitou 

a leitura da ata anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Prosseguindo, Leandro destaca a importância da aprovação da alteração da 

legislação municipal que altera o intervalo maior das reuniões passando para trimestral e 

que a mesma pode ser convocada extraordinário a qualquer momento pelo presidente e 

ou pela maioria dos conselheiros. Na sequência, Gabriela fez apresentação das projeções 

efetivas e outras projeções em relação ao emprego e aos cursos a serem ofertados em 

parceria com empresas locais e entidades de ensino. As mesmas tem como objetivo 

proporcionar e estimular a comunidade, principalmente as pessoas de baixa renda no 

cadastro único fora do mercado de trabalho e em situação de pobreza, afim de conhecer, 

participar e dar oportunidade de capacitação e qualificação profissional para o mercado 

de trabalho existente no município e na região. Os objetivos específicos são realizar ações 

de mobilização social e divulgação na comunidade através de levantamento de demandas. 

As pessoas interessadas deverão observar os critérios estabelecidos para as inscrições. Os 

cursos serão realizados em parceria com as empresas com cedência de local e diversos, 

Gabriela informa que na grade de cursos apresentados alguns já foram realizados e os 

demais as inscrições estão aberta, pois serão realizados no decorrer do ano e destaca que 

há necessidade de um número mínimo de inscritos para a realização de cada curso 

ofertado, senão podem ser cancelados por falta de interessados. Seguindo Leandro 

destaca que o Senai esteve em Vera Cruz oferecendo cursos como Técnico de 

Mecatrônica, Manutenção de Máquinas industriais, Eletricista Predial, Eletrônica base, 

Eletrônica Industrial e que os mesmos são pagos. Informa que foi realizado pela  Agilift 

curso de Iniciação de Mecânica Hidráulica em parceria com a ACISA e demais empresas, 

onde houve 132 inscritos, dos quais 26 foram selecionados. Informa que na próxima 

reunião, no dia vinte e cinco  de junho de dois mil e dezoito, às oito horas, ocorrerá a 

eleição da Diretoria para o mandato de 2018/2019 da Comissão de Emprego. Nada mais a 

tratar encerrou-se a reunião, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada 

pelos conselheiros. Vera Cruz, 26 de março de 2018. 

 


