REQUERIMENTO Nº

/2022

Requer ao Egrégio Plenário autorização para
realização de Audiência Pública que abordará
o tema "Vulnerabilidade Social", considerando
o aumento excessivo de moradores em situação
de rua, no Município de Taubaté.
Senhor Presidente,
Considerando que as audiências públicas são um
importante instrumento de diálogo na busca de soluções para as demandas sociais, na prática
representa um avanço democrático, pois valoriza a participação de todos para a resolução dos
problemas que afligem o dia a dia do cidadão. Visa, nesse contexto, a informar, promover o
debate, esclarecer dúvidas e questionamentos e, sobretudo, a ouvir opiniões e captar propostas
de solução para os principais desafios enfrentados pela sociedade no âmbito Municipal;
Considerando que o aumento de pessoas em
condições de vulnerabilidade social, tanto os moradores de rua, os usuários de drogas, os
andarilhos, enfim os mais necessitados, vem causando preocupação, pois esse número tem
aumentado significativamente e diante dessa situação toda a sociedade foi convidada para
discutir juntamente com as autoridades civis e militares, meios para criar mecanismos que
possam amenizar a situação;
É notório o aumento de pessoas em condições de
vulnerabilidade social, tanto moradores de rua, usuários de drogas, andarilhos, enfim os mais
necessitados. Precisamos discutir juntamente com a população, as autoridades civis e militares,
criar meios e mecanismos que possam amenizar a situação.

•
•
•
•
•

Utilização do Plenário na data de 25.11.2022 – 6ª feira às 14h;
Transmissão ao vivo pela TV Câmara;
Cobertura da Assessoria de Imprensa;
Serviço de Copa;
Segurança.
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, nos termos da
Resolução nº160/2011, ouvido o Plenário, dispensadas as demais formalidades de praxe,
autorização para realização de Audiência Pública a ser realizada por este Vereador, que
abordará o tema: “Vulnerabilidade Social”, o aumento dos moradores em situação de rua, em
Taubaté-SP.
Para tanto, solicitamos:
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