REQUERIMENTO Nº

/2022

Requer ao Egrégio Plenário autorização para
realização de Audiência Pública que abordará
o tema: Segurança Pública no Município de
Taubaté.
Senhor Presidente,
Considerando que a segurança pública é a
garantia da proteção aos direitos individuais de cada cidadão, fazendo com que possam exercer
seu direito de cidadania em segurança, como trabalhar, conviver em sociedade e se divertir.
Considerando que o papel do município na
segurança pública, ainda em construção, passa cada vez mais a ser delineado e incentivado.
Desenvolver as políticas intersetoriais e focalizadas é algo que está dentro da competência deste
ente federativo e que, sem dúvidas, contribui para prevenir a violência.
Considerando que o aumento da criminalidade
vem causando preocupação e diante da situação toda a sociedade foi convidada para discutir
juntamente com as autoridades civis e militares meios para conter a escalada da violência
Considerando que nosso Município vem
apresentando números preocupantes, como apontam noticias recém-apresentadas por órgãos de
imprensa de nossa região.
Considerando que, o plenário é o local apropriado
para se debater os assuntos de total interesse público;
REQUEREMOS à Nobre Mesa, nos termos da
Resolução nº160/2011, ouvido o Plenário, dispensadas as demais formalidades de praxe, a
autorização para realização de Audiência Pública a ser realizada por este Vereador, que
abordará o tema: Segurança Pública no Município de Taubaté/SP
•
•
•
•

Para tanto, solicitamos:
Utilização do Plenário na data de 15/09/2022 às 09h30;
Transmissão ao vivo pela TV Câmara;
Cobertura da Assessoria de Imprensa;
Serviço de Copa.

Vereador Paulo Miranda - MDB
Presidente da Câmara Municipal de Taubaté
REQPM 032/2022
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