CÂMARA MUNICIPAL DE PRATÂNIA
- Estado de São Paulo -

INDICAÇÃO Nº. 09/2013
“Indica ao Prefeito que verifique junto à direção regional da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, a viabilidade da instalação, no município de Pratânia, de uma agência do PAT – Posto de Atendimento
ao Trabalhador.”

SENHOR PRESIDENTE,

Indico ao Senhor Roque Joner, Prefeito Municipal de Pratania, que entre em contato com o Dr. Elias Antônio de Oliveira, Diretor Regional da
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, do Centro Regional de Botucatu, a
fim de verificar a viabilidade da instalação, no município de Pratania, de uma agência
do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador.
JUSTIFICATIVA:-

Senhor Presidente, Nobres Vereadores:
Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são
uma rede de atendimento do Governo de São Paulo, coordenada pela Secretaria
Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), que concentra serviços gratuitos à população em todas as regiões do Estado.
Os PATs, que foram implantados em 1994, prestam os
serviços de intermediação entre empresas que precisam de mão de obra e profissionais que procuram emprego, solicitação do seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho.
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 pelo SERT.
Para usar um serviço do PAT, o cidadão deve levar RG,
CPF e Carteira de Trabalho.
Atualmente, há 240 PATs no Estado de São Paulo, sendo
13 na Capital, 29 na Região Metropolitana de São Paulo, 161 no interior, 18 no Vale
do Paraíba e 09 no litoral paulista. Os PATs realizaram, até hoje, mais de 11 milhões
de atendimentos desde o ano 2000.
Desde agosto de 2008, os PATs utilizam o Emprega São
Paulo (www.empregasaopaulo.sp.gov.br), sistema online de intermediação de mão
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de obra desenvolvido pelo SERT para agilizar o encontro entre candidato e empregador. No Emprega, todos os procedimentos são feitos pela internet: cadastro de
vagas e de currículos, encaminhamentos e convocações.
Em vista da importância do Posto de Atendimento ao Trabalhador, estamos sugerindo ao Prefeito que entre em contato com as autoridades
regionais da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, a fim de verificar a
possibilidade de, em parceria Prefeitura/Estado de São Paulo, ser instalada uma de
suas agências em nossa cidade, a fim de facilitar a vida do trabalhador pratiano.

Plenário “Dulvar Corrêa Barboza”, 20 de fevereiro de 2013.

ODAIR JOSÉ POLIDO
- Vereador -
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