
Estado do Pará
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA 

PROJETO DE INDICAÇÃO 035/2020
Sr.ª. Presidente,
Senhores (as), Vereadores (as).

Excelentíssima Senhora, Presidente Eu, JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA-Zequinha da
Saúde, Vereador, com assento nesta Casa de Leis e em conformidade com o Regimento
Interno da Câmara,  venho reiterar,  EXPEDIENTE INDICATÓRIO 086 de 17/06/2019,  ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, a presente indicação. 

QUE  PODER  EXECUTIVO  ENVIE  INFORMAÇÕES  GEOGRÁFICAS  DA
CIDADE PARA OS CORREIOS.  PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO
DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL (CEP) PARA OS DISTRITOS:
PITINGA E OS DISTRITOS DO BAIXO TOCANTINS. 
 

JUSTIFICATIVA
Esta  indicação  e  para  reiterar  a  de  nº  086/2019  aprovada  por  estar  casa  dia

17/06/2019, onde solicitando que o Executivo envie informações geográficas da cidade para
os Correios. A intenção é viabilizar a implementação de Código de Endereçamento Postal
(CEP) para o Distrito do Pitinga e Distritos do Baixo Tocantins. Atualmente a cidade tem um
CEP único para todas as localidades. 

Segunda estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018, O
município  de  Breu  Branco  possui  uma  população  estimada  de  64.738  mil  habitantes,
distribuídos em Área da unidade territorial 3.941,911 km², com esta população o município já
cumpre o principal critério para contar com códigos específicos por logradouros, pois já tem
a população acima de 50 mil habitantes preenchendo assim um dos requisitos para solicitar
os múltiplos CEP´s. Porém, existem outras determinações onde é necessário a contribuição
e empenho por parte do Poder Executivo. 

A Prefeitura precisa repassar as seguintes informações aos Correios: Mapa atualizado
do município, lei com a delimitação oficial dos Distritos, delimitação do perímetro Urbano e
Rural  e  Mapa geral  com os limites  municipais  bem como cadastro  dos Distritos  oficiais
atualizado com a informação da lei de criação (nomes sem abreviatura); Definição das áreas
com provável expansão. 

A importância do CEP para os distritos facilitara a entrega de correspondência para as
residências dos moradores destes Distritos, uma vez que todos os moradores da Zona Rural
tem  que  vir  aos  correios  procurar  suas  correspondências,  pois  os  Correios  não  fazem
entrega na Zona Rural.

Por este exposto, tenho a convicção que receberei a aprovação dos nobres colegas,
assim  como  o  apoio  do  Gestor  Municipal,  onde  solicito  informação  dos  procedimentos
proposto nesta indicação.

SALA DAS SESSÕES, 13 DE JULHO DE 2020.
PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA

JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA-PL
Zequinha da Saúde 

VEREADOR.
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