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PROPONENTE: VEREADORA MARIA DONIZETE DOS SANTOS — PT 

A Vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, indica a Mesa 

Diretora para que depois de ouvido o soberano Plenário, que envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Sr. Derlei João Delevatti, solicitando a seguinte providência solicitando a seguinte 

providência: 

• Que o executivo solicite junto ao Governo do Estado a implantação de um posto de 
atendimento especifico para as pessoas que necessitam solicitar o seguro desemprego. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

Atualmente para encaminhar o Seguro-Desemprego o trabalhador precisa agendar o 

comparecimento a um posto de atendimento do  Sine,  preencher um formulário e entregar a documentação. 

O atendimento leva aproximadamente 15 minutos. Apenas depois de comparecer ao  Sine,  começa a contar 

o prazo de 30 dias para recebimento do beneficio. A solicitação em tela tem como objetivo atender à 

reivindicação da população que necessitam com frequência de atendimento de um posto de atendimento 

para solicitar o seguro desemprego, pois o atendimento ao público mais próximo fica no município de 

Jardim que fica 204 km, e dura 2 horas 49 minutos de carro o tempo de viagem. Em linha reta a distância é 

de 182.15 km, em virtude da distância e de problemas que ocorrem no decorrer do atendimento, muitas 

vezes as pessoas não conseguem resolver todo o seu problema em apenas um dia, tendo gastos com 

passagens e alimentação. Vale salientar que uma grande parte da população é de baixa renda é isso dificulta 

muito à população que buscarem o atendimento. 

Por sentir pertinente a solicitação, peço o apoio de todos os Vereadores para sua aprovação e do 

pronto atendimento por parte da Poder Executivo, providências no sentido de intermediar juntamente com 

o Governo do Estado para a  ender  as necessidades da população. 
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Sala de Sessões, 27 de Novembro de 2018. 
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