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Requerimento Nº 122/2022 
 

 
EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  

 

Requer que seja enviado ofício ao Secretário 

do Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres e Direitos Humanos do município, 

com cópia ao prefeito Dr Guilherme, 

solicitando que seja instalado o mais breve 

possível no município de Barbalha a Casa do 

Cidadão. Solicita também, que seja em um 

local no centro da cidade para melhor atender 

a população, especialmente as pessoas que se 

deslocam de diversas comunidades da zona 

rural.  

 

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 Secretário do 

Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos do município, 

com cópia ao prefeito Dr Guilherme, solicitando que seja instalado o mais breve 

possível no município de Barbalha a Casa do Cidadão. Solicita também, que seja 

em um local no centro da cidade para melhor atender a população, especialmente 

as pessoas que se deslocam de diversas comunidades da zona rural.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A instalação irá beneficiar muitos jovens e adolescentes que ainda não tiveram a 

oportunidade de tirar seus documentos por falta de um equipamento como este 

no nosso município. Vale lembrar que este vereador desde o ano de 2017 vem 

solicitando este importante equipamento, porém durante o mandato do prefeito 

anterior não foi encontrado nenhuma resposta positiva. 

 

 

Nestes Termos.  

Pede e Aguarda Deferimento.  
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Salas das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 15 de 

Março de 2022. 

 

ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA 

Vereador(a) do PDT 

Autor 


