REQUERIMENTO _____/ 2022
Requer ao Egrégio Plenário autorização para
a realização da Audiência Pública para
apresentação de projeto e Planos de Trabalho
na Redução de Risco (PMRs) e o Plano
Integrado de Gestão de Riscos de Desastres
Naturais da UGRI2 da Defesa Civil no
município de Taubaté.

Senhor Presidente,

CONSIDERANDO a importância e sugestão na criação
do plano municipal de redução de risco no município de Taubaté traçar estratégias
de redução ou erradicação dos perigos de deslizamento de encostas e inundações
nos locais indicados na presente elaboração de estudo e projeto;
CONSIDERANDO que Plano Municipal de Redução
de Riscos e Plano Integrado de Gestão de Riscos de Desastres Naturais, fazer um
levantamento atualizado das áreas de risco no município.
CONSIDERANDO que Planos de Trabalho de
Redução de Risco (PMRs) e Plano Integrado de Gestão de Riscos de Desastres
Naturais, é um instrumento de planejamento de combate aos efeitos negativos das
mudanças climáticas e dos desastres naturais sendo primordial para a construção
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de obras concretas nas áreas de risco mapeadas no município.

REQUERIMENTO _____/ 2022

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário,
dispensadas as demais formalidades de praxe, 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 este vereador.

Para tanto, solicitamos:
 A utilização do Plenário no dia 18/11/2022, às
14:00hrs
 Transmissão ao Vivo pela TV Câmara
 Cobertura da assessoria de imprensa;
 Serviço de copa;
 Segurança.

Plenário “Jaurés Guisard”, 16 de setembro de 2022.

Alberto Barreto
Vereador
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