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              Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público a Associação dos
Camelôs do Shopping Popular, na pessoa de seu Ilustríssimo Senhor Presidente Misael Galvão, pela
inauguração do posto avançado de atendimento do SINE, no shopping popular, em Cuiabá, no dia 04 de
dezembro do corrente ano.
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JUSTIFICATIVA

Atendendo a uma recomendação do Ministério do Trabalho, a Prefeitura de Cuiabá transferiu o posto do Sine
Municipal do Centro para a praça um espaço no Shopping Popular de Cuiabá, localizado no bairro Dom
Aquino.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Domingos Sávio, além da
ótima localização, a medida proporcionará um espaço amplo para atendimento. 

“Tivemos que mudar devido à proximidade com o Sine Estadual. No entanto, nenhuma pessoa será
prejudicada em relação a atendimento e oferta dos serviços para emissão de Carteira de Trabalho Digital,
balcão de emprego, cursos de qualificação e encaminhamento ao mercado de trabalho”, explicou Domingos.

A mudança para o Calçadão da Ricardo Franco em agosto do ano passado foi realizada para facilitar o
acesso da população. No posto eram atendidas em média mil pessoas por mês e a expectativa é que após a
transferência para o Shopping Popular os números aumentem.

O presidente do Shopping Popular Misael Galvão fala da importância do sine no local.

“O sine chega para que o trabalhador conquiste uma oportunidade no mercado de trabalho. De forma
gratuita, faz esta intermediação. O Shopping Popular agora conta com essa moderna agência que capta
vagas de vários estabelecimentos comerciais e empreendimentos individuais do município, cumprindo o
contrato de concessão e o Tac com Ministério Público, será inaugurado em um bom espaço para melhor
atender a população cuiabana, aqui também temos farmácia, sorveteria, uma ampla praça de alimentação,
além de muitos motivos para se comprar, também oferecemos um ambiente climatizado”. Diz Misael Galvão. 

Entre os serviços mais procurados na unidade estavam seguro-desemprego, vagas de emprego e cursos de
capacitação profissional. Cuiabá conta ainda com mais três postos avançados do Sine Municipal, localizados
nos bairros Pedra 90, CPA III e Coxipó. O horário de atendimento dos Postos Avançados do Sine é de
segunda a sexta das 7h às 17h.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada a
Associação dos Camelôs do Shopping Popular, na pessoa de seu Ilustríssimo Senhor Presidente Misael
Galvão, pela inauguração do posto avançado de atendimento do SINE, no shopping popular, em Cuiabá, no
dia 04 de dezembro do corrente ano.  No seguinte endereço: Shopping Popular de Cuiabá, Avenida Beira
Rio, S/N, Dom Aquino, Cuiabá/MT.
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