
 
 

1 
 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 315/17 

 

 

CONSIDERANDO que, atualmente, nosso país está vivendo um período de crise econômica, 

política e administrativa e, consequentemente, há um grande número de desempregados que 

aumenta a cada dia e, nota-se que, os jovens de nossa cidade, na faixa etária de 16 a 21 anos, têm 

poucas oportunidades de emprego, devido à falta de experiência profissional e oportunidades;  

 

CONSIDERANDO que, em muitos casos, pela falta de políticas públicas de incentivo aos 

estudos, os currículos desses jovens são "carentes" de cursos, tais como: metrologia, 

interpretação de desenho mecânico, informática, entre outros. Desta forma, eles encontram 

dificuldades para conseguirem um emprego; 

 

CONSIDERANDO que, a recolocação ou colocação no mercado de trabalho é uma necessidade 

para muitos desempregados. Entretanto, observa-se que, muitas vezes, faltam ações, por parte do 

Poder Público (principalmente, através de parcerias com empresas, indústrias e empresas de 

Recursos Humanos), para proporcionar a esses cidadãos, o retorno ao mercado de trabalho;   

 

CONSIDERANDO que, a finalidade do CAT é atender os desempregados e direcioná-los para o 

mercado de trabalho, porém o mesmo não está realizando um trabalho com excelência e 

resultado, haja vista que, recebemos inúmeros munícipes que estão totalmente insatisfeitos com 

o trabalho desenvolvido. As reclamações são referentes aos cadastros e às novas vagas que 

chegam, pois não há critério de divulgação das mesmas, sendo assim, não há motivo para ter os 

cadastros, já que o departamento não faz a triagem; 

 

CONSIDERANDO ainda que, o CAT não tem realizado ações próprias desse órgão voltadas 

para os votorantinenses, prova disso, é que nesta Casa de Leis, mesmo não sendo o local 

indicado para isso, há uma constante procura por parte de pessoas desempregadas, que buscam  

uma colocação no mercado de trabalho, os quais relatam que, o CAT não tem proporcionado o 

que eles esperavam; e, 

 

CONSIDERANDO que, na cidade de Sorocaba, há um grupo de pessoas, dentre elas, 

profissionais de Recursos Humanos “RH DO BEM” que voluntariamente se reúnem com a 

finalidade de colocarem e recolocarem desempregados no mercado de trabalho, através de 

parcerias com inúmeras empresas de Sorocaba e Região, elaborando campanhas nos bairros e 

Workshops voltados à recolocação no mercado de trabalho e feiras de empregos. Ressalte-se que, 

esse projeto vem dando um resultado bastante significativo no município vizinho; e, a Prefeitura 

poderia fazer parcerias, para realizar o evento em nossa cidade. 

 

CONSIDERANDO finalmente que, a nosso ver, o Poder Público poderia contratar um 

psicólogo para atuar no CAT de Votorantim orientando os munícipes que buscam um emprego. 

Outra sugestão é a de ampliação do espaço físico do CAT, e elaboração de um trabalho de maior 

proporção, junto aos Espaços Jovens e às unidades do “Acessa São Paulo”; e, dessa forma, 

oferecer mais cursos de capacitação profissional e programas de incentivos de estudos; melhor 
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elaboração de currículo, orientações de como se portar dentro do local de trabalho e em uma 

entrevista para emprego; ministração de palestras; e orientações com psicólogos; enfim, preparar 

realmente as pessoas para o mercado de trabalho, e, principalmente, buscar parcerias com 

empresas de Votorantim e Região, para captar mais vagas de empregos e, consequentemente, 

gerar renda ao município. 

 

Diante do exposto, é que REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie 

ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe se, a Administração Municipal através do 

CAT - Centro de Atenção ao Trabalhador "Brasil Cardozo", poderia elaborar um projeto 

(contemplando as sugestões supramencionadas) junto aos Espaços Jovens e às unidades do 

“Acessa São Paulo” do município, com a intenção de preparar as pessoas para o mercado de 

trabalho, buscando parcerias com as empresas de Votorantim e Região, para captar mais vagas 

de empregos, e, consequentemente, gerar mais renda para o município? 

 

Que do deliberado se dê ciência ao CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador "Brasil 

Cardozo”; ao CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola (Sorocaba); e à Associação 

Comercial e Empresarial de Votorantim, bem como, aos órgãos de imprensa abaixo 

relacionados: 

 

➢ TV Votorantim;  

➢ Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Cruzeiro do Sul” e “Diário 

de Sorocaba”; 

➢ Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM, Ipanema FM; 

➢ Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

➢ Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinensesa.blogspot.com.br; e, 

➢ Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 22 de agosto de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

