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Requerimento Nº 705/2021 
 

EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  
 

Requer que seja enviado ofício ao Prefeito 

Municipal, solicitando que ajude de alguma 

forma a todas as pessoas mais necessitadas 

que tiveram seus veículos apreendidos pelo 

DEMUTRAN. Que a prefeitura possa pagar 

uma parte do IPVA, dispensar multas para 

que essas essas pessoas que precisam do seu 

transporte para trabalhar, para ter seu ganha o 

pão e que regularizem seus veículos para que 

possa atender suas necessidades pessoais e de 

trabalho, haja vista que por conta de uma 

pandemia dura que teve agora da Covid 19, 

judiou muito deles e infelizmente não tiveram 

condições de pagar os débitos de seus 

veículos. 

 

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o 

Plenário desta Casa, REQUERER que seja enviado ofício ao Prefeito 

Municipal, solicitando que ajude de alguma forma a todas as pessoas mais 

necessitadas que tiveram seus veículos apreendidos pelo DEMUTRAN. Que a 

prefeitura possa pagar uma parte do IPVA, dispensar multas para que essas essas 

pessoas que precisam do seu transporte para trabalhar, para ter seu ganha o pão e 

que regularizem seus veículos para que possa atender suas necessidades pessoais 

e de trabalho, haja vista que por conta de uma pandemia dura que teve agora da 

Covid 19, judiou muito deles e infelizmente não tiveram condições de pagar os 

débitos de seus veículos. 

 

Nestes Termos. 

Pede e Aguarda Deferimento. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 23 de 

Novembro de 2021. 

 

EPITÁCIO SARAIVA DA CRUZ NETO 

Vereador(a) do PSDB 
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