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Aos onze dias do mês de abril 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 Elstor Ernani Tornquist. 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 foram levantadas as sugestões para 

premiações solicitadas pela representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, dentre as sugestões estão a premiação para a empresa que mais contratar pela 

agência FGTAS/SINE Vera Cruz; para a empresa que mais traz investimentos para o município; 

para a empresa que investe em ações sociais; para a empresa inovadora (seja em seus produtos, 

serviços, processos ou na gestão do negócio); para a empresa-modelo em sustentabilidade; para 

a empresa com responsabilidade Cultural (que investem ou incentivam  neste setor). Após a 

explanação foi comentado de como seria feito o levantamento para premiações e que deveriam 

ter premiações para as pequenas empresas, para que as mesmas também pudessem participar e 

serem agraciadas. O coordenador da agência FGTAS/SINE, Sidnei Fernandes, sugeriu que as 

empresas do Município ou que estiverem ingressando utilizassem os serviços da agência para 

intermediação de mão de obra, tendo em vista que os recursos para manter a mesma provém da 

captação e intermediação de vagas. O Sr. Ernani Rieck questionou sobre o PRONATEC, o 

coordenador da agência FGTAS/SINE, Sidnei Fernandes, comentou que não há previsão de 

cursos e que provavelmente este ano não será oferecido já que o governo federal não 

disponibilizou novas ofertas de vagas nos últimos meses. Em seguida foi entregue aos membros 

presentes o ofício para indicação dos novos membros da comissão, tendo em vista o fim das 

indicações do triênio de dois mil e treze e dois mil e dezesseis. 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. Vera Cruz, 11 de abril de 2016.  
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