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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre a ETECRI – Escola Técnica de 

Economia Criativa. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

     Considerando que Taubaté foi uma das cidades do Vale do 

Paraíba mais atingidas pela crise dos últimos anos, perdendo diversos postos de emprego. 

Sendo que em um ano, Taubaté perdeu 2571 postos de trabalho, segundo dados do CAGED – 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Os dados 

referem-se à análise do período de maio de 2016 a maio de 2017; 

 

                                              Considerando que esta vereadora, em junho/2017, apresentou o 

requerimento nº 1295 questionando sobre políticas públicas realizadas pela municipalidade a 

respeito do fomento de alternativas econômicas como incentivo e a regulamentação da Economia 

Criativa e Solidária no munícipio; 

 

                                    Considerando que  esta vereadora incentivou o amplo debate a 

respeito do assunto no dia 07 de dezembro de 2017 por meio da audiência Pública Cidade 

Criativa: Economia Alternativa, Turismo e Espaços Públicos. Na ocasião, estiveram presentes 

acadêmicos da área de economia e uso de espaços públicos, movimentos culturais e sociais, 

conselhos, representantes do Poder Público e população interessada. O inteiro teor dessas 

discussões pode ser conferido no link: https://youtu.be/ty4pNOfioeU;  

 

                                   Considerando que na audiência acima referida, foram debatidas 

diversas formas de integrar as iniciativas já existentes na cidade com políticas públicas que, além 

de dar suporte para essas iniciativas, incentive outras ações. 

 

https://youtu.be/ty4pNOfioeU
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    Considerando que em fevereiro do ano corrente, esta 

Vereadora entregou ao então Vice Governador Márcio França, um ofício solicitando a  

inauguração de uma ETECRI ( Escola Técnica de Economia Criativa), na qual houve um 

compromisso público com a inauguração da ETECRI no munícipio.   

    

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual o status atual da unidade de Escola Técnica de 

Economia Criativa (ETECRI) em Taubaté ?  

 

II- Há previsão pra o início das atividades?  

 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 12 de novembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 

 

 

 

 

 


