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Exmo. Sr.
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Nesta.

Senhor Presidente,

o vereador infra-assinado, nos termos regimentais:

Considerando que os Correios são a única entidade do Governo Federal
presente em todo o território nacional;

Considerando que os Correios prestam serviços de interesse social muito
relevantes, como o transporte e entrega de correspondências e de encomendas
e o atendimento de serviços financeiros;

Considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os
órgãos públicos, municipais e estaduais, como o recebimento de impostos e
taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros e concursos,
logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de concursos
públicos, distribuição de medicamentos e vários outros;

Considerando os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta de
seus serviços para as populações e para as economias das localidades do
interior do País, como é o caso do Município de com a população de
aproximadamente habitantes.

Considerando que os Correios não são 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 Federal em todo o
território nacional;

Considerando o fato de que o Governo Federal estuda privatizar os Correios;

Requer a V. Exa. o envio de MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO E APOIO à
manutenção dos Correios como empresa PÚbliC~.(com amP.IRpresença ~?n1r
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território nacional às seguintes autoridades: Presidente da República, Presidente
do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro Chefe da
Casa Civil, Ministro das Comunicações, Senador Carlos Viana e Senador
Alexandre Silveira.

Ponte Nova - MG, 17 de março de 2022.
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