REQUERIMENTO
Requer ao Egrégio Plenário autorização para
realização de Audiência Pública para debater a
criação do Conselho Municipal de Políticas
LGBTQIA+

CONSIDERANDO as demandas da sociedade civil que
apontam a necessidade de criação de um organismo institucional voltado à promoção da
participação política e controle social das ações públicas de proteção aos direitos e de
incentivo à cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, e todas as outras
identidades de gênero que integram o movimento.
CONSIDERANDO a proteção dessa minoria social é garantir
os direitos fundamentais à liberdade e à igualdade previstos na Constituição Cidadã, bem
como o reconhecimento do princípio basilar da Dignidade da Pessoa Humana.
CONSIDERANDO a importância de haver um órgão
colegiado, autônomo e de caráter consultivo e propositivo que se dedique a essa causa,

Assim sendo, é que REQUEREMOS à nobre Mesa nos termos
da Resolução n° 160/2011, ouvido o Plenário, dispensadas as demais formalidades de praxe, a
autorização para realização de Audiência Pública a ser realizada por esta Vereadora.
Para tanto, solicitamos:
•

Utilização do Plenário no mês de abril de 2022 (data a ser confirmada);

•

Transmissão ao vivo pela TV Câmara;

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040-Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9599
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 350033003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Assinado digitalmente por ELISA DE OLIVEIRA
COELHO MANOEL:33189252840 Data:
03/03/2022 12:50:34

município.

Assinado digitalmente por TALITA DE LIMA
BARBOSA:44848279801 Data: 03/03/2022
13:56:11

possibilitando e incentivando a participação popular e a própria democracia no nosso

•

Cobertura da assessoria de imprensa;

•

Serviço de copa;

•

Segurança.

Plenário “Jaurés Guisard”, 2 de março de 2022.

Vereadora Talita Cadeirante
PSB

Elisa Representa Taubaté
Cidadania
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