REQUERIMENTO
Requer ao Egrégio Plenário autorização para a
realização da Audiência Pública sobre realização
da Semana Municipal de Museus, no município de
Taubaté.
Senhor Presidente,
Considerando que tem havido investimentos do Executivo na
reforma, ampliação e modernização dos prédios pertencentes à Área de Museus;
Considerando a riqueza dos acervos e das obras em exposição nos
museus de nosso município;
Considerando que ações do Poder Público são fundamentais para
assegurar a preservação da nossa identidade e conservação da memória e das manifestações
culturais do nosso povo;
Considerando que ações como essa são importantes para criar
possibilidades de intercâmbios, valorizar nossas matrizes e estabelecer espaços de troca e
aprendizagem;
Considerando que Taubaté é uma cidade de grande importância
para a preservação cultural da nossa região e, também, para nosso país. Que a valorização da
arte e da cultura são fundamentais para manutenção do sentimento de pertencimento do povo e

Assim sendo, é que:
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da preservação das suas raízes, história e patrimônio.

REQUERIMENTO

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas
as demais formalidades de praxe, a realização de Audiência Pública sobre a realização da
Semana Municipal de Museus, no município de Taubaté. Para tanto, solicita-se:

• Uso do Plenário Jaurés Guisard no dia 15 de junho de 2022
(segunda-feira), a partir das 09:30h;
• Transmissão ao vivo pela TV Câmara;
• Cobertura da Assessoria de Imprensa;
• Serviço de Copa e Segurança.

Plenário “Jaurés Guisard”, 30 de maio de 2022.

Elisa Representa Taubaté
CIDADANIA
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