
 
 

INDICAÇÃO 
 
 

Eu Vereador Joãozinho da Farmácia, signatário
no uso da atribuição que me confere o artigo
133 e parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno
em vigor, pleiteio ao Chefe do Poder Executivo
Mun ic ipa l  e  ind ico  A  ATUALIZAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E OFICIALIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES PARA OS CORREIOS E
AFINS GARANTINDO RELEVÂNCIA JUNTO
AOS NOMES E CEPs DE TODOS OS
LOGRADOUROS MUNICIPAIS, dentre eles:
estradas, avenidas, ruas, vielas, travessas,
praças, jardins) neste município.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

JUSTIFICATIVA
 

 
 
CONSIDERANDO  que a falta de atualização, regularização e oficialização dos logradouros públicos tem
causado transtornos administrativos e operacionais, gerando dúvidas e induzindo aos erros;   
 
 
 
CONSIDERANDO  que essas desinformações estão em diversas situações como desde uma consulta via
mapa (Google Maps, Google Earth e até mesmo em consultas aos Correios onde tem muita
desatualização de nomeação de logradouros e numeração de CEPs  bem como logradouros existentes
há mais de 10 anos e não se têm registros atualizados via mapas (Google Mapas e Google Earth);
 
 
 
CONSIDERANDO  que nossa Secretaria de Planejamento pode informar oficialmente e cobrar aos
órgãos competentes dentre eles os Correios e afins (Google) para que eles atualizem as informações dos
endereços de logradouros  onde são de extrema necessidade  .
 
 
 
APRESENTO  ao Egrégio Plenário a presente Indicação  para que possa ser enviado ao Poder
Executivo.   
 
 
 1) NEY SANTOS - Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
 

 
Plenário "Mestre Gama", 20 de dezembro de 2021.
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