COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO
Ata 04/2016
Aos nove dias do mês de maio 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,
Ernani Rieck, Sidnei Fernandes, Elstor Ernani Tornquist, Cristian Wagner, Guido Aloisio Sehnem,
e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos. Devido a ausência do Presidente Roque Afonso Haas, o
Sr Ernani Rieck presidiu a reunião saudando a todos os presentes e dando inicio aos trabalhos,
após a leitura da ata anterior, que foi lida e aprovada por unanimidade pelos conselheiros. A Sra
Iris Lenz Ziani falou sobre a 3ª Conferencia Municipal da Cidade de Vera Cruz, a ser realizada no
dia dezenove de maio do presente ano, as dezoito horas na Comunidade Evangélica de Vera
Cruz, sendo o tema “A Função Social da Cidade e da Propriedade”, Iris aproveitou a oportunidade
para convidar os presentes para o evento. Após foi comentado sobre o Momento Empresarial,
que tem como objetivo o de dar reconhecimento público e premiar comércio e empresas de
prestação de serviços do município que se destacaram durante o ano em suas atividades,
estando organizado para ocorrer no dia 31 de maio, na ACEA.

O Sr Cristian levantou a

possibilidade de mudança quanto ao dia das reuniões do presente conselho para toda segunda
quarta-feira do mês, as dezesseis horas, os conselheiros ficaram de analisar a sugestão. Já o Sr
Guido demonstrou preocupação sobre o Projeto de Lei (PL) 47, que trata de concessão de
serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da
infra-estrutura de transportes das rodovias em estradas gaúchas. Neste o DAER, EGR e AGDI
realizaram um estudo, apontando algumas propostas para praças de pedágios, que incluíam duas
estradas de Vera Cruz: a ERS-412 e a ERS-409, apesar de não ser confirmada a instalação dos
postos de pedágios nos trechos de rodovias do município, o assunto gerou repercussão, pois a
implantação traria prejuízos ao município, foi levantado a sugestão de que a Comissão elaborasse
um Oficio de repudio à possível implantação do pedágio e que fosse entregue as autoridades.
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, 09 de maio de
2016.

