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Senhor Presidente,

O Vereador que a esta subscreve na forma que dispõe o Regimento lnterno desta Casa e

depois de ouvido seu Egregio Plenário solicita a V. Exa. que faça chegar ao Exmo. Senhor
Prefeito do Município, o teor da seguinte lndicação:

Exmo. Senhor Prefeito,

A presente indicação é uma iniciativa do nosso mandato após participação na reunião
realizada nesta Casa Legislativa, pela União das Associações de Moradores de Alagoinhas
(UAMA), para tratar do processo de implantação do projeto de cepeamento na nossa cidade,
que aconteceu na última segunda-feira,29.

Considerando a implantação dos novos CEPs em nossa cidade e as mudanças observadas em
relação ao projeto inicial;

Considerando os impactos na vida da nossa população com as inúmeras mudanças ocorridas
neste processo;

Considerando os nomes de ruas e bairros com erros ou trocas e a dificuldade de localização

do CEP em sites de busca;

Considerando a falta de informação clara e concreta sobre a atualização e criação de novos
CEPs;

Considerando os problemas gerados pelas mudanças ao conjunto da população em relação à

realização de compras e identificação dos endereços;

Considerando que a população não tem acesso e conhecimento das ferramentas
disponibilizadas, até o momento, para consulta do seu endereço postal;

Considerando que os empresários e empreendedores do município poderão ter custos com

essa atualização em relação aos seus estabelecimentos comerciais; e
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Considerando a necessidade urgente de colocar a disposição da população, de forma mais
prática e clara, um instrumento de maior acessibilidade para suas consultas, em relação ao
CEP.

lndicamos e solicitamos de V. Exa., conforme as ponderações supracitadas,
encaminhamentos a seguir:

t. URGÊNCIA na confrontação do projeto aprovado em 2019 com o executado hoje
pelos correios;

2. Ouvir o conjunto das associações de moradores para os devidos ajustes
encaminhamento das mudanças a esta Casa Legislativa;

3. Diálogo com a representação dos empresários e empreendedores do nosso
município;

4. A confecção de placas de identificação dos Iogradouros; e

5. A implantação de um aplicativo de busca inteligente.

Essas ações irão contribuir no melhor andamento e execução do projeto, dando maior
celeridade na sua implantação e na adaptação da população a esse novo momento, sem
maiores traumas e insatisfações em relação a um instrumento extremamente importante
para o nosso município e para a vida do conjunto da sociedade alagoinhense.

Sendo assim, pedimos o empenho necessário, com vistas ao atendimento deste pleito e a
efetiva implementação das ações sugeridas, em um esforço conjunto, para resolver,
urgentemente, a situação de total confusão estabelecida no seio da comunidade em relação
aos seus endereços postais.

30 de novembro de 2021..

Vereador autor.


