NOVIDADE: CATAS ALTAS REALIZA
LANÇAMENTO DO APP CATAS ALTAS
INTELIGENTE

A Prefeitura Municipal de Catas Altas oficializa o lançamento do seu aplicativo personalizado
de atendimento à população: o Catas Altas Inteligente. Esta nova tecnologia que será disponibilizada
em um evento que acontecerá na próxima quinta-feira (25/11), às 09:00, na Câmara Municipal,
permite facilitação na prestação de serviços, tornando-a mais eficaz através de uma plataforma
especializada. Além disso, o cidadão conta com muito mais rapidez para solicitar demandas e realizar
seus cadastramentos, com inúmeras comodidades em um simples clique no celular.
A atual gestão municipal tem como premissa de seus trabalhos modernizar, desburocratizar e
agilizar as ações públicas na cidade, desempenhando papel central no avanço da região. Para isso, os
líderes do atual governo compactuaram com a necessidade de atrair novas ferramentas tecnológicas,
aproximando, ainda mais, o cidadão das tomadas de decisão das secretarias e setores da Prefeitura.
Wendell Lopes, assessor de comunicação do município, também se sente satisfeito com a
decisão da nova gestão e acredita ser um grande passo no desenvolvimento do município.
“Precisamos pensar que, além de proporcionar melhorias na infraestrutura da cidade e suas
instituições, estamos atingindo diretamente o bem-estar dos moradores. É muito importante lembrar
de humanizar as decisões da Prefeitura. Então, nada melhor que disponibilizar este serviço
diretamente nas mãos da população”, afirma.
Facilidades na palma da mão
Através do aplicativo, os cidadãos terão acesso a cinco funcionalidades: Serviços, Utilidade
Pública, Abrir Chamado, Turismo e Notícias.
Em Serviços, será possível: agendar serviços, retirar certidões, verificar coleta de lixo, registrar
denúncias, acessar desenvolvimento social, conferir horários de ônibus, inscrever em cursos,
visualizar chamados, registrar ocorrências de plantão, acompanhar processos seletivos, acessar
informações sobre Educação, Esportes, Saúde e mais.
Em Utilidade Pública, o usuário dispõe de informações essenciais acerca das instituições de
atendimento do município dentre as áreas de desenvolvimento social, educação, farmácias,
instituições financeiras, secretarias municipais, órgãos públicos e demais telefones úteis.
Na aba Ocorrências é possível abrir chamados, incluindo sugestão, solicitação, pergunta e
reclamação, em diversos segmentos da Prefeitura, como Agricultura e Meio Ambiente,
Desenvolvimento Social, Educação, Esporte, Obras Urbanas, Saúde Pública e Serviços Tributários.

Já em Turismo, os moradores e, até mesmo, visitantes terão acesso a uma aba completa com
informações acerca de toda a infraestrutura municipal. Nesta tela estarão disponibilizados conteúdos
sobre os atrativos turísticos, condutores de turismo, instalações esportivas, patrimônio histórico,
pousadas, praças e locais religiosos. Além disso, há ainda uma lista de bares, lanchonetes e
restaurantes. A aba contém, ainda, informações sobre locais úteis, como oficinas mecânicas e postos
de combustível.
Como baixar o App?
O App Catas Altas Inteligente está disponível gratuitamente nas lojas do Google Play ou App
Store. Basta buscar o nome do aplicativo e clicar em “baixar”. Já instalado, você precisa se registrar e
criar o cadastro. Esta etapa também é super simples, basta preencher alguns dados pessoais, como
nome, e-mail e telefone, além de criar uma senha. Depois, é só confirmar a conta por meio de um email recebido e clicar em “login”. Pronto! Você já poderá desfrutar de todos os benefícios e
facilidades do aplicativo.
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