Câmara Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo
REQUERIMENTO
SÚMULA – Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de uma Audiência Pública com o
objetivo de debater as ideias e dar espaço para
apresentação das propostas de cada candidato a
Reitoria da Universidade de Taubaté.

Senhor Presidente,
A presente proposta visa debater e dar transparência e visibilidade às
propostas e projetos de cada um dos candidatos que almejam o cargo máximo da
Administração da Universidade de Taubaté, que é a Reitoria.
É necessário que tenhamos conhecimento de cada candidato, de sua
história e principalmente suas propostas para que assim a Universidade de Taubaté possa ter
à frente de sua Administração alguém de caráter e acima de tudo responsabilidade e respeito
para com esse cargo de tão grande importância.
Essa Audiência é de fundamental importância para que nós do Poder
Legislativo e toda a população possamos estar cientes do potencial de cada candidato,
acompanhando de perto todo esse processo de Eleição da nova Reitoria da Universidade de
Taubaté:

- Que a Secretaria da Câmara Municipal encaminhe convites:
•
•

Ao Senhor Prefeito Municipal, bem como a todas as Secretarias de
nosso município;
As senhoras vereadoras e senhores vereadores da Câmara Municipal
de Taubaté;
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REQUEREMOS à nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas as demais
formalidades de praxe, seja autorizada a realização de Audiência Pública na data de 23 de
maio de 2022 a partir das 14h00min, tendo em vista que enviaremos ofícios para os
candidatos da lista tríplice, os quais terão que confirmar a presença nos gabinetes dos
vereadores
Serginho
pelo
telefone
3625-9513
ou
através
do
email
vrserginho@camarataubate.sp.gov.br, e da vereadora Vivi da Rádio pelo telefone 36259504, ou através do e-mail vrvividaradio@camarataubate.sp.gov.br, lembrando que a
Audiência tem como cunho oficial debater as ideias, bem como dar espaço aos candidatos
para que possam explanar sobre suas propostas com relação a Universidade de Taubaté.
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Isto posto, é que,

Câmara Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo
•

À Magnífica Dra. Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade
de Taubaté e a todos os diretores de departamentos;

- Utilização do Plenário na data de 23 de maio, a partir das 14h00min;
- Divulgação dessa audiência nos meios de comunicação de massa e na
internet;
- Transmissões ao vivo pela TV Câmara;
- Coberturas pela Assessoria de Imprensa;
- Serviços do Cerimonial e Copa;
- Redações de Atas, e
- Seguranças;

Plenário “Jaurés Guisard”, 03 de maio de 2022
Vereador Serginho – Progressistas
Vereadora Vivi da Rádio - Republicanos

_____________________________________________________________________________________
Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Telefones: 3625-9513 – 3625-9581
E-mail: vrserginho@camarataubate.sp.gov.br – Facebook: Vereador Serginho / Instagram: overeador_serginho

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 350034003900350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

