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EMENTA: Solicita do Governador do Estado da Paraíba e do Secretário da

Cidadania e Administração Penitenciária, A IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DA
CIDADANIA NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, para atender toda
população Barrense e da Região do Seridó e Curimataú Paraibano.

Senhor Presidente,

O Vereador Subscreve, requer que após ouvindo o Plenário, seja encaminhado o
presente requerimento, ao Governador do Estado da Paraíba João Azevedo Lins e
a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH), no qual solicita a
IMPLANTAÇÃO DE UMA CASA DA CIDADANIA NA CIDADE DE BARRA DE
SANTA ROSA-PB, para atender toda população Barrense e da Região do Seridó e
Curimataú Paraibano.

JUSTIFICATIVA

É do conhecimento e interesse de toda população que esse serviço seja prestado
em nossa cidade, atendendo apelos de diversos habitantes de nosso município, faço
esse pedido ao Governador, no sentido de implantar uma Casa da Cidadania em
Barra de Santa Rosa, para atender não só o nosso município, mais toda Região,

A Casa da Cidadania tem um grande alcance social, oferecendo a seus usuários
uma série de serviços, como; tirar carteira de trabalho, CPF, carteira de motorista
(com a foto feita no local), passaporte, segunda via do registro civil e carteira
profissional. Também podemos fazer reclamações dos serviços de água (CAGEPA),
energia (ENERGISA) e telefonia, além de resolver demandas junto ao Fisco
Estadual, receber certificado de reservista, além de acompanhar processo
trabalhista e efetuar pagamentos bancários. Tornando assim, os serviços públicos
de nossa cidade e região mais acessíveis, diretos e simples.

Assim sendo, na certeza de contar com vosso apoio e pronto atendimento, desde já
agradeço e me coloco a disposição para trabalharmos juntos em prol ao
desenvolvimento do município de Barra de Santa Rosa.
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Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para resolver
este problema emblemático que chega simultaneamente com a necessidade dos
moradores do nosso município.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA",

Barra de Santa Rosa, 07 de Agosto de 2019.

Héderscn Kiarely Lins Gomes

Vereador Proponente
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