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Informar sobre a abertura das unidades descentralizadas do
PAT nas Casas do Cidadão e a retomada presencial desses
serviços.
CONSIDERANDO que o PAT — Posto de Atendimento ao Trabalhador é
um dos principais meios de contratação das empresas do Estado de São Paulo. Por meio
dele, as empresas e as pessoas físicas podem anunciar gratuitamente vagas de emprego e o
cidadão que está em busca de contratação no mercado de trabalho também ganha, pois o
atendimento é gratuito. Tendo em vista que, além da disponibilidade de vagas de emprego,
o PAT oferece palestras e cursos de orientação profissional, emissão de Carteira de
Trabalho, intermediação de mão de obra, parcerias com empresas, entre outros serviços aos
trabalhadores e empregadores, conforme descrição do site da Prefeitura de Sorocaba;

CONSIDERANDO

que este Vereador acredita no benefício da

descentralização do Posto de Atendimento ao Trabalho, assunto em que já cobrava uma
ação do Poder Executivo desde a época de campanha eleitoral em 2016 e esta foi também a
primeira iniciativa que questionou ao assumir seu mandato, conforme requerimento
024/2017;
CONSIDERANDO que em uma iniciativa inédita o Poder Executivo
sorocabano cumpriu a prometida descentralização, dando início aos trabalhos nas Unidades
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Ipanema e Ipiranga a partir do dia 20 de março de 2019 e concluiu a ação na Unidade Vila
Hortência, no dia 1 de julho de 2019;
CONSIDERANDO que, de acordo com informações do Jornal G 1 , com
notícia publicada após a última descentralização, informou-se que: "De março a maio de
2019, cerca de seis mil trabalhadores foram atendidos para cadastramento nas unidades
descentralizadas espalhadas pela cidade" [https://gl.globo.com/sp/sorocabajundiai/noticia/2019/07/01/nova-unidade-descentralizada-do-pat-comeca-a- funcionar-emsorocaba.ghtml];
CONSIDERANDO que a divulgação e acesso a esse tipo de informação
quanto à descentralização garante aos munícipes menor tempo em filas, menor tempo em
deslocamento e economia financeira com transporte, tendo os serviços de empregabilidade
mais próximos de suas residências;
CONSIDERANDO que, de acordo com respostas do requerimento
139/2020, em 2019 foram recolocados no mercado de trabalho por meio do PAT Sorocaba
o total de 5.178 profissionais, o que revela a importância desse serviço;
CONSIDERANDO que, de acordo com o balanço das unidades
descentralizadas, de março a dezembro a unidade Ipiranga realizou 6.032 atendimentos,
Ipanema 8.031 atendimentos, Itavuvu 7.291; de maio a dezembro Brigadeiro Tobias fez
947 atendimentos e, de julho a dezembro, a Vila Hortência fez 1.336 atendimentos;
CONSIDERANDO o decreto 25.663, de 21 de março de 2020, que
reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que
atinge o Município de Sorocaba e dá outras providências, sendo que a partir desse decreto
existiram mudanças nos atendimentos dos serviços públicos municipais;
CONSIDERANDO que, de acordo com informações oficiais publicadas no
site oficial da Prefeitura Municipal em 13 de julho de 2020, as unidades das Casas do
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Cidadão Éden; Ipiranga; Itavuvu, Nogueira Padilha e Paço Municipal, administradas pela
Secretaria da Fazenda (Sefaz), retomaram o atendimento presencial para os serviços
relacionados à Prefeitura de Sorocaba, Urbes e Saae, a partir de 15/07;

CONSIDERANDO que, de acordo com informações oficiais publicadas no
site oficial da Prefeitura Municipal em 23 de julho de 2020, o Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT), administrado em Sorocaba pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), retomou o atendimento presencial em 24/07,
sendo o atendimento realizado das 10h às 15h, com limite de 150 senhas por dia — o que
foi expandido para 200 senhas diárias posteriormente;

CONSIDERANDO que após a retomada dos trabalhos na unidade central,
este Vereador vê a importância da retomada das unidades descentralizadas, tendo em vista
a difusão dos munícipes, evitando aglomerações e dando amplo atendimento e assistência
aos trabalhadores;

CONSIDERANDO a fragilidade e vulnerabilidade de alguns trabalhadores
que, por mais que o atendimento siga de forma digital, muitos dependem de uma
assistência do serviço do PAT presencialmente e, esse realizado somente na unidade •
central, traz a mesma problemática de antes da descentralização com o aumento de filas e
gastos financeiros dos munícipes para deslocamentos, entre outros;
ft
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REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiada a Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1) Quantos atendimentos foram realizados em cada uma das unidades
descentralizadas em 2020? (Favor detalhar números por unidade se houver).

2) Quantos profissionais foram realocados no mercado de trabalho pelo
PAT em 2020?
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3) Por qual motivo as unidades descentralizadas do PAT, nas Casas do
Cidadão em funcionamento, não estão realizando esse atendimento?
4) Qual a previsibilidade para que esse atendimento do PAT, nas unidades
das Casas do Cidadão, seja retomado?
Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja feita de
forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro
do prazo legal, nos termos do § 1° do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§ 2° e 30
do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente
acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.
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Sala das sessões, 12 de agosto de 2020.
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