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REQUERIMENTO Nº 178/2013

“Parceria entre a Prefeitura e o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)”

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os

interesses  legítimos  do  povo,  fazendo  a  mediação  entre  as  suas  necessidades  e  o  poder

executivo.  Também  têm  a  competência  de  apresentar  sugestões  para  distintos  assuntos,

sempre visando a qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir

o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe a

possibilidade de encaminhar um ofício ao Exmo. Senhor Tadeu Morais, Secretário de Estado

do Emprego e Relações de Trabalho, para promover Parceria entre a Prefeitura e o PAT

(Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Tadeu Morais, Secretário de Estado

do Emprego e Relações de Trabalho.

Justificativa

Esta é uma iniciativa importante para o desenvolvimento da cidade, pois conforme

destaca o site da Secretaria de Estado do Emprego e Relações de Trabalho, os PATs têm por

objetivo a busca de alternativas para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho,

propiciando  informações  e  orientações  ao  trabalhador  na  procura  por  emprego  e,  aos

empregadores, na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos de maneira

ágil,  minimizando  o  custo  social  causado  pelo  desemprego.  Concentram  os  serviços

prestados pela Secretaria, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de

emprego e renda.

Nos PATs são oferecidos os serviços de Intermediação de Mão de Obra, Habilitação

ao Seguro-Desemprego e Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social  – CTPS.

Nesses locais, as pessoas também podem se inscrever no Programa Estadual de Qualificação

Profissional (PEQ) e no Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (PADEF) – também

gerenciados pela SERT. (http://www.emprego.sp.gov.br). 

Portanto, torna-se necessário fazer um ofício bem fundamentado para tentar garantir

esta que, sem dúvida, será uma grande conquista para a cidade.

http://www.emprego.sp.gov.br/
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Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de dezembro de 2013.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento
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