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A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o

sentimento do povo que representa por outorg a, faz inserir nos seus Anais'

pelo 23o aniversário do SAC

Alagoinhas, que vem prestando serviços relevantes a nossa cidade e ao

Território Litoral Norte e Agreste Baiano ao longo da sua história'

o serviço de Atendimento ao cidadão (sAc), criado em 1995, em nosso

Estado, pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB), ligado

diretamente à Superintendência de Atendimento ao Cidadão' fornece' em um

mesmo espaço, atendimentos para realizaçáo de serviços diversos, como:

emissão da cédula de ldentidade, carteira Nacional de Habilitação, carteira de

Trabalho, Passaporte, Títuto Eleitoral e seguro-Desemprego, dentre tantos

outros.

para termos uma ideia da dimensão e da importância desse serviço, entre o

período de 1995 e 2O2O foram realizados mais de 210 milhões de

atendimentos, números expressivos e que, inquestiOnavelmente' influenciam

diretamente na vida dos baianos'

o sAC teve a sua primeira unidade inaugurada em salvador, no bairro

docomércio, em 1995, se espalhando pOr tOdo o Estado ao longo dos anos'

chegando a ser reconhecido pela oNU como "modelo internacional de

excelência em administração pública", tendo sido vencedor na categoria de

"aprimoramento dos resultados dos serviços públicoS", ê em 1998 chega a

Alagoinhas, mudando definitivamente o conceito de serviço público em nossa

cidade.
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O SAC Alagoinhas, especialmente, completou 23 anos de sua instalação e

serviços prestados ao nosso povo e da nossa região, um equipamento

extremamente importante e necessário à vida das pessoas, que dispõem, em

um só lugar, de diversos serviços que sâo necessários ao seu pleno papel e

condição de cidadão e cidadá da Bahia e do Brasil.

Dedicamos essa homenagem, principalmente, aos servidores que por lá

passaram e aos que hoje prestam este serviço de qualidade e excelência,

exemplo claro de que o serviço público e o caminho para uma sociedade

melhor, mais justa e igual, basta que compreendamos o nosso papel enquanto

agente público e servidor, fundamentais a vida e o futuro dos nossos cidadãos

e cidadãs da Bahia.

Dê-se ciência desta Moção ao sAC, à Superintendência de Atendimento ao

Cidadão, à Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) e às

autoridades constituídas de nossa cidade.
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