REQUERIMENTO
Requer ao Egrégio Plenário autorização para a
realização da Audiência Pública sobre a situação
atual das creches do município.

Senhor Presidente,

Considerando que a educação infantil bem como a primeira
infância são temas caríssimos a este mandato;

Considerando a Lei nº 13.257/2016, que estabelece o Marco Legal
para a Primeira Infância, no qual se determina quais políticas e ações públicas devem ser
implementadas para garantia de direitos de crianças até 06 anos de idade;

Considerando que as creches contemplam as crianças de 0 a 3
anos, período nomeado por Primeiríssima Infância, e que os investimentos neste período da
vida dos pequenos trazem retornos importantíssimos para a sociedade;

Considerando o interesse público em compreender melhor as
ações tomadas pela Gestão Municipal no que diz respeito à administração das creches
municipais;

Considerando as inúmeras e diversas solicitações trazidas por
munícipes a este gabinete a respeito de questões pertinentes às creches públicas;

todos os Conselhos Municipais e que em alguns deles foram levantadas dúvidas e demandas a
respeito do funcionamento e, sobretudo, da fila para vagas em creche;
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Considerando que este mandato realiza o acompanhamento de

REQUERIMENTO
Considerando que o Plano Municipal da Primeira Infância está em
fase de elaboração;

Assim sendo, é que:

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas
as demais formalidades de praxe, a realização de Audiência Pública sobre a situação atual das
creches do município de Taubaté. Para tanto, solicita-se:
• Uso do Plenário Jaurés Guisard no dia 31 de agosto de 2022
(quarta-feira), a partir das 14:30h;
• Transmissão ao vivo pela TV Câmara;
• Cobertura da Assessoria de Imprensa;
• Serviço de Copa e Segurança.

Plenário “Jaurés Guisard”, 08 de agosto de 2022.

Elisa Representa Taubaté
CIDADANIA
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