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&tado do &pfrito Santo 
Câm;ua Municipal de GU1liapari 

REQUERIMENTO 

O Vereador que a este subscreve, no uso de suas atribuições 

regimentais e legais, REQUER, com urgência, após deliberação do Plenário, 

que se envie cópia deste ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Guarapari. para que não meça esforços para tomar as seguintes 

providências: 

Solicita a reabertura do SINE (Sistema Nacional de Emprego), 

nesta cidade Guarapari, sendo diligente junto ao Governo do Estado, para 

que, no que lhe couber, digne-se a tomar as providências necessárias, para 

que Guarapari volte a atender ao trabalhador. 

JUSTIFICATIVA: 

O SINE - Sistema Nacional de Emprego é um serviço público, 

realizado pelo Ministério do Trabalho, por meio de convênios com Estados e 

Municípios para a realização de Intermediação de Mão de Obra, Requisição de 

Seguro Desemprego e Qualificação Profissional 

O serviço atende principalmente trabalhadores em situação de 

desemprego, que podem buscar uma oportunidade de recolocação no mercado 

de trabalho, bem como. realiza atendimento aos EMPREGADORES, que 
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gratuitamente podem divulgar suas vagas de trabalho, e obter candidatos pré-

selecionados. 

É inaceitável que Guarapari não tenha um local onde o 

trabalhador desempregado possa recorrer num dos momentos mais críticos 

de sua vida profissional. 

Nós temos em nosso país 12 MILHÕES de desempregados, 

quase 12% da população brasileira. Se trouxermos esse índice para nossa 

cidade, já que temos 121 mil habitantes e cerca de 90 mil eleitores, nós temos 

mais de 10 mil familias com seu chefe sem emprego em nossa cidade saúde. 

Esta realidade precisa mudar, urgentemente, pois se sabe que o 

desemprego é uma das grandes causas do agravamento da nossa crise social. 

Com a reabertura do SINE. o canal de comunicação entre o trabalhado e o 

empregador votará a ser aberto. 

Sala das Sessões 09 de Março de 2017. 

G$fs ;_; 
ENIS SOARES DE CARVALHO 

Vereador 
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