REQUERIMENTO
Requer ao Egrégio Plenário autorização para a
realização da Audiência Pública sobre a Primeira
Infância, ser presidida pela vereadora Elisa
Representa Taubaté

Senhor Presidente,

Considerando a necessidade e importância da elaboração e
efetivação de um Plano Municipal de Primeira Infância, para atender aos direitos das crianças
de 0 a 6 anos no município, recomendação do Marco Legal pela Primeira Infância (Lei nº
13.257/ 2016);

Considerando a relevância da articulação dos segmentos
envolvidos com o tema (Secretarias e órgãos públicos, poder legislativo, poder judiciário,
representantes da sociedade civil e escuta das crianças);

Considerando que a primeira infância é o período da vida da
criança desde o nascimento até os seus 6 anos de idade e é um momento considerado
essencial para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo da criança, com
estudos que demonstram que o investimento em políticas públicas para a Primeira
Infância é o mais eficaz para reduzir as desigualdades socioeconômicas na idade adulta;

Considerando que os direitos das crianças são garantidos por
meio da Constituição Federal, e devem ser uma prioridade do Estado e que o direito ao acesso
à creches e pré-escolas também é garantido constitucionalmente, e a escolaridade na primeira

crianças, visto que é nesta etapa da vida em que o cérebro mais se desenvolve em termos
estruturais, contribuindo diretamente para o aprendizado.
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infância tem grandes impactos sobre as competências afetivas, sociais e cognitivas das

REQUERIMENTO
Assim sendo, é que:

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas
as demais formalidades de praxe, a realização da Audiência Pública sobre Primeira Infância.
Para tanto, solicita-se:
 Uso do Plenário Jaurés Guisard no dia 7 de abril de 2022
(Quinta-feira), à partir das 14:00h;
 Transmissão ao vivo pela TV Câmara;
 Cobertura da Assessoria de Imprensa;
 Serviço de Copa e Segurança.

Plenário “Jaurés Guisard”, 14 de fevereiro de 2022.

Elisa Representa Taubaté
CIDADANIA
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