Câmara Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

REQUERIMENTO Nº 111/18

CONSIDERANDO que, atualmente, tanto para homens, quanto para mulheres, o anseio por
uma oportunidade de trabalho é grande, em todas as faixas etárias, principalmente, tendo em
vista o reflexo da instabilidade econômica nacional nos municípios;
CONSIDERANDO que, mesmo assim, muitos esforços são feitos, principalmente, em relação à
atuação do CAT de Votorantim - Centro de Atendimento ao Trabalhador “Brasil Cardozo”, com
oferecimento de vagas e oportunidades de trabalho, em nossa cidade;
CONSIDERANDO que, ainda há muitas pessoas desempregadas em nossa cidade, e,
consequentemente, famílias que estão vivendo com dificuldades financeiras para sua manutenção
básica;
CONSIDERANDO que, faz parte das atribuições do Poder Público, fazer ações públicas que
atendam às necessidades da população, inclusive, na geração de emprego e renda;
CONSIDERANDO que, pessoas empregadas formalmente geram riquezas ao município, já que
ganham poder de compra, e assim, geram impostos que reforçam o tesouro municipal, e,
consequentemente, aumentam os recursos para investimentos de infraestrutura na cidade;
CONSIDERANDO que, algumas dessas ações públicas de responsabilidade do Poder Público,
como a geração de emprego e renda, demandam decisões rápidas e eficazes;
CONSIDERANDO que, a atual Administração poderia incentivar em nosso município, a
realização da “Feira de Oportunidades e Carreiras", visto que, feiras dessa natureza oferecem
oportunidades para interessados conhecerem representantes de muitos empregadores, e assim,
desenvolverem relacionamentos que possam levá-los a uma colocação;
CONSIDERANDO que, essa feira poderia ser organizada para dois dias de atividades, com
palestras, minicursos, workshops ministrados por profissionais de segmentos variados;
CONSIDERANDO que, se a nossa proposta fosse aprovada, com a realização de uma “Feira de
Oportunidades e Carreiras”, a Prefeitura poderia formalizar parcerias com empresas
estabelecidas em Votorantim e Sorocaba que oferecessem oportunidades de emprego e de
estágio para estudantes; estabelecer parcerias semelhantes com Instituições de Ensinos Superior
e Técnicos, que pudessem oferecer cursos rápidos de capacitação profissional, com emissão de
certificados; e firmar parcerias, com órgãos públicos oficiais, para a emissão de documentos, tais
como: Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade e outros, durante a realização de tal evento; e,
CONSIDERANDO finalmente que, diante dos inúmeros benefícios que essa feira poderia trazer
ao município, poderiam ser programadas, no ano, pelo menos, duas edições dessa feira, na
cidade, no primeiro e no segundo semestre.
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Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao
Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte:
a) A Administração poderia nos informar sobre a possibilidade da realização de uma "Feira de
Oportunidades e Carreiras”, conforme as sugestões supramencionadas, fazendo parcerias
com empresas estabelecidas em Votorantim e Sorocaba que oferecessem oportunidades de
emprego e de estágio para estudantes; parcerias com Instituições de Ensino Superior e
Técnico, que pudessem oferecer cursos rápidos de capacitação profissional, com emissão de
certificados; e, parcerias, com órgãos públicos oficiais, para a emissão de documentos, tais
como: Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade e outros, durante a realização de tal
evento?
b) Em caso positivo ao item “a”, poderia informar se já existe algum estudo nesse sentido e
para quando está prevista a realização desse evento?
c) Em caso negativo ao item “a”, quais são os impedimentos?

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 24 de abril de 2018.

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS
“ITA”
Vereador

Apoiamento:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Vereador

2

