COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO
Ata 07/2016
Aos oito dias do mês de agosto 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 e Elstor Edvino Tornquist. O Presidente Ernani saudou a todos e
logo após solicitou a leitura da ata anterior, que foi lida e aprovada por
unanimidade pelos conselheiros. Em seguida foram deliberados os seguintes
assuntos, a possível reunião com a diretoria da Calçados Beira Rio para falar
que Vera Cruz possui três empresas que terceirizam produtos para a filial de
Candelária e que a cidade conta com mão de obra qualificada oriunda das
empresas que fecharam do ramo calçadista e que o prédio da empresa
Crysalis Sempre Mio Indústria e Comércio de Calçados Ltda. está a disposição.
Devido ao grande número de pessoas interessadas, também foi comentado
sobre as contratações da Sulprint Embalagens Industriais, contudo a
responsável não pode estar presente na reunião, mas a empresa deve estar no
processo de instalação dos maquinários, a comissão aguardará para mais
informações sobre a mesma. Após foi comentado sobre as vagas da agência
FGTAS/SINE de Vera Cruz, dentre as vagas abertas estão operador de
retroescavadeira, vendedor externo, auxiliar de produção para a Metalúrgica
Mor S/A. Em relação ao Estaleiro Cimitarra, foi comentado que o Sr Eliseu
Kopp, da Kopp Tecnologia, comprometeu-se a ampliar três armazéns para
centralizar todo o serviço do estaleiro. Outras empresas que estão sendo
cogitadas para se instalarem no munícipio são uma transportadora com
cinquenta carretas para se instalar próximo a CVI Refrigerantes Ltda. E outra
empresa é a de tabacos orgânico que está indecisa sobre se instalar em
Venâncio Aires ou Vera Cruz. Já a Venize Freese Calçados, que terceiriza
setenta por cento dos produtos para a Calçados Beira Rio, quer expandir a
empresa dos atuais sessenta funcionários para cem, para isso precisa de um
prédio maior, foi cogitado o prédio de 700M² da antiga Rebeli Indústria e
Comércio de Plásticos, onde a proprietária mostrou interesse contudo precisa
do aval da empresa Calçados Beira Rio para que se concretize o negócio.
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, sendo que a próxima reunião será no dia doze de setembro de
dois mil e dezesseis.
Vera Cruz, 08 de agosto de 2016.

