ESTADO DO CEARA
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ
Cada vez mais perto do povo!
Camara Municipal

REQUERIMENTO DE MOçAO N° 40/2019

MOçAO DE PREOCUPAçAO COM A PRETENDIDA
PRIVATIZAçAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

camara Municipal de Cruz
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

f.m:

APROVADO
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Considerando que os Correios sao a unica entidade do Governo Federai
presente em todo o territorio nacional;
Considerando que os Correios prestam serviços de interesse social muito
relevantes, como o transporte e entrega de correspondencias e de encomendas
e o atendimento de serviços financeiros;
Considerando que os Correios prestam inumeros serviços relevantes
para os 6rgaos publicos, federais, estaduais e municipais, como o recebimento
de impostos e taxas, o pagamento de beneficios sociais, inscriçoes em cadastros
e concursos, loglstica de eleiçoes, distribuiçao de livros didaticos e de provas de
concursos publicos, distribuiçao de medicamentos e varios outros;
Considerando que os Correios realizam seus serviços com elevados
padroes de qualidade operacional, o que levou a populaçao a reconhecer a
empresa como urna das instituiçoes publicas mais confiaveis, logo ap6s a Famflia
e os Bombeiros
Considerando que os Correios sao parceiros e fatar de fomento das
pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio
eletrònico, sendo llder no segmento de encomendas nacionais e internacionais;
Considerando o papel estratégico de um Correio Publico na loglstica do
pals, contribuindo para o desenvolvimento e integraçao nacional;
Considerando os diversos beneficios da presença dos Correios e da
oferta de seus serviços para as populaçoes e para as economias das localidades
do interior do Pals;
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Considerando que os Correios nao sao estatal dependente dos recursos
do Tesouro Nacional;
Considerando que, por tudo isso, é do interesse coletivo que os Correios
permaneçam atuando como verdadeiro braço do Governo Federai em todo o
territorio nacional, desenvolvendo sua missao publica notoria;
Considerando o fato de que o Governo Federai anuncia que estuda
privatizar os Correios;

REQUEREMOS, nos termos do Regimento Interno deste Poder
Legislativo, ouvido em Plenario, que seja manifestada MOçAO DE
PREOCUPAçAO E DE APOIO desta Casa à manutençao dos Correios como
empresa publica, com ampia presença no territorio nacional.
Requeremos, ainda, que a presente Moçao, apos aprovada pelos
senhores pares, seja encaminhada, como prova de nossa mais veemente
PREOCUPA<;AO E APOIO, às seguintes autoridades: Presidente da Republica,
Senador Presidente do Senado Federai, Deputado Presidente da Camara Federai,
Ministro da Casa Civil, Ministro das Ciència, Tecnologia, Inovaçao e
Comunicaçoes, Ministro da Economia, Presidente dos Correios, bem como para
todos os Deputados Federais e Senadores representantes da nossa regiao.

SALA DAS SESSOES DA cAMARA MUNICIPAL DE CRUZ, em 01 de
novembro de 2019 .

.0A ;_~--

LI~OMAR BRANDAO SIL

El

PRESIDENTE

~/ ~ ~-~
CARLOS DIAS OS SANTOS
VICE PRESIDENTE

bsull'tt{z vtrlc/tmà }7?,~r:J-:-to 5

ESTEVAO VALDEMIR DE MEDEIROS
VEREADOR

MARIA CILE~A
SECRETARIA

4/!!fJtp}~/} ~ 5/9/'Vk

~É'RALDO DOS SANTOS MUNIZ
VEREADOR

ifYv/t( t-

cQj

Av. Deputado Amadeu Filomena, s/n - Praça dos Tres Poderes- CEP 62595-000
Fone: (88) 3660.1216 - Cruz- Ceara

ESTADO DO CEARA
CÀMARA MUNICIPAL DE CRUZ
Cada vez mais perto do povo!
Càmara Municipal

Altçn;' C/4ì lb ç~ A--O·u~~;+1-/t:J
~LBANI CIRILO DO NASCIMENTO
VEREADOR

VEREADOR

0~ ~t/..;f:~~,,//_L_

J6sé EDSON DO NASCIMENW
VEREADOR

5).L~
s " vL/\ ck )"'~~
SILVIO SA"NTOS DE ARAUJO

rv

~a?~ ~IJI2cf'Ct ~~o-

i~LDO MARQUES DA CUNHA
VEREADOR

Av. Deputado Amadeu Filomena, s/n - Praça dos Tres Poderes - CEP 62595-000
Fone: (88) 3660.1216 - Cruz- Ceara

