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Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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 conselheiros da Comissão Municipal de Emprego: Leandro 
Claur Wagner e seu suplente Roger Henrique Severo; Ernani Rieck, Sidnei 
Fernandes, Roque Afonso Haas, Geraldo Back suplente de Cristian Wagner. Após 
leitura da ata anterior, que foi lida e aprovada por unanimidade pelos conselheiros, 
foi deliberado sobre os seguintes assuntos, o Sr Leandro explanou sobre a 
importância do elo entre a Comissão Municipal de Emprego e a Secretaria de 
Desenvolvimento Social na elaboração de cursos de qualificação de acordo com 
as demandas das empresas instaladas na cidade. O Sr Sidnei comentou que em 
março ocorreu os cursos de Reciclagem e de Jardinagem, ministrados em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR e que no 
momento estão ocorrendo os cursos de Ações Eficazes em Vendas e Negociação 
na Escola Municipal João Carlos Rech e o de Confeiteiro, no Centro de 
Convivência do Idoso. Os cursos estão sendo dados por meio do Programa 
Qualifica VC, tendo o apoio da Comissão Municipal do Emprego, Acisa, Ajevec, 
Sebrae e Senac. Em seguida foi realizada a eleição da diretoria por maioria 
simples de votos dos integrantes da Comissão, ficando assim constituída, para 
presidente o Sr Roque Afonso Haas, vice-presidente o Sr Leandro Claur Wagner  
e secretário o Sr Sidnei Fernandes. O Sr Leandro ressaltou sobre a relevância em 
pautar as reuniões anteriormente com o presidente para que as reuniões sigam 
um cronograma no momento da mesma tornando-a mais produtiva e organizada. 
Nada mais a tratar encerrou-se 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 vinte e quatro de setembro de dois mil e 
dezoito, as oito horas, na sala de reuniões dos Conselhos Municipais, do 
município de Vera Cruz – RS.Vera Cruz, 25 de junho de 2018. 
 

 


