
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

 

PRAÇA SÃO GONÇALO, N.º 18 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Contagem/MG
Exmos.(as) Srs.(as) Vereadores(as):

 Apresento à Mesa, ouvido o plenário da Casa, 
manutenção da Empresa Brasileira de Correios como empresa pública

            Os Correios têm um papel estratégico na logística do País, contribuindo para o 
desenvolvimento e integração nacional e fomentando o desenvolvimento 
e médias empresas, sendo líder no segmento de encomendas nacionais e 
internacionais, com preços
mercado e na manutenção de preços mais justos e competitivos, além, de ser a única 
entidade do Governo Federal presente em todo o território nacional. 
       O projeto de privatização dos Correios apr
prejudicial ao País, e por obvio nossa Cidade, 
um serviço essencial para a população
os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para
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, distribu
vários outros; 
       Não há nenhum precedente de país com a extensão territorial próxima ao Brasil 
que tenha privatizado seu serviço postal, por outro lado, o serviço postal mais bem 
avaliado do mundo é o da Suíça, que é uma E
     Diante do exposto, que de
empresa pública, solicita-se o 
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PRAÇA SÃO GONÇALO, N.º 18 - CENTRO 
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MOÇÃO Nº ___ /2021 

“Moção de Apoio pela 
manutenção da Empresa 
Brasileira 
como Empresa P

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Contagem/MG
Vereadores(as): 

Apresento à Mesa, ouvido o plenário da Casa, MOÇÃO DE APOIO 
manutenção da Empresa Brasileira de Correios como empresa pública

Os Correios têm um papel estratégico na logística do País, contribuindo para o 
desenvolvimento e integração nacional e fomentando o desenvolvimento 

sendo líder no segmento de encomendas nacionais e 
internacionais, com preços competitivos e que ajudam, inclusive, na regulação do 
mercado e na manutenção de preços mais justos e competitivos, além, de ser a única 
entidade do Governo Federal presente em todo o território nacional.  

O projeto de privatização dos Correios apresentado pelo governo é de todo 
e por obvio nossa Cidade, pois coloca em sério risco a prestação de 

erviço essencial para a população e também organizações, levando em conta 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 

Não há nenhum precedente de país com a extensão territorial próxima ao Brasil 
que tenha privatizado seu serviço postal, por outro lado, o serviço postal mais bem 

mundo é o da Suíça, que é uma Empresa Pública.  
Diante do exposto, que demonstra motivos para que os Correios permaneçam como 

se o apoio dos pares na aprovação dessa Moção de Apoio.

de junho de 2021 
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Moção de Apoio pela 
manutenção da Empresa 

 de Correios 
como Empresa Pública.”   

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Contagem/MG 

MOÇÃO DE APOIO pela 
manutenção da Empresa Brasileira de Correios como empresa pública. 

Os Correios têm um papel estratégico na logística do País, contribuindo para o 
desenvolvimento e integração nacional e fomentando o desenvolvimento das pequenas 

sendo líder no segmento de encomendas nacionais e 
competitivos e que ajudam, inclusive, na regulação do 

mercado e na manutenção de preços mais justos e competitivos, além, de ser a única 

verno é de todo 
pois coloca em sério risco a prestação de 

organizações, levando em conta que 
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 

ição de medicamentos e 

Não há nenhum precedente de país com a extensão territorial próxima ao Brasil 
que tenha privatizado seu serviço postal, por outro lado, o serviço postal mais bem 

motivos para que os Correios permaneçam como 
Moção de Apoio.  


