"Encaminha
“MOÇÃO
DE
REPÚDIO", pela volta da decisão de
privatização
da
Empresa CORREIOS, patrimônio de
todos os brasileiros. "
Senhor Presidente,

O Vereador VINÍCIOS ARAÚJO (MDB), que este subscreve, conforme preconiza o
inciso IV, do art. 138 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, requer que, após
a tramitação regimental, seja consignado esta "MOÇÃO DE REPÚDIO", pela volta da
decisão de privatização do CORREIOS, patrimônio de todos os brasileiros.
Esta Empresa que teve sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1963, possuindo
mais de 350 anos de história, entorno de 130.000 (cento e trinta mil) servidores,
entre ativos inativos. Infelizmente o Governo Federal pretende fechar inúmeras
agências espalhadas pelo país, e a demissão de mais de 6.000 trabalhadores em
uma primeira etapa, em um quadro onde faltam em média 20 mil funcionários,
situação que levou a Empresa Correios a realizar inúmeras greves, no intuito de
reivindicar a precarização do plano de saúde de seus trabalhadores, um benefício
muito importante para todos, especialmente para os de menor renda, que tinham
como maior motivação para permanecer na Empresa apenas dos baixos salários,
entre outras demandas, novas contratações, realização de novos concursos, para não
precarizar ainda mais as difíceis condições de trabalho. Situação que, com o retorno
desse movimento em favor da privatização, piorando ainda mais.
Atualmente, a Empresa Correios esta presente nos 5.570 municípios brasileiros.
Mesmo nos rincões mais distantes, encontramos um trabalhador de bicicleta, a pé,
ou motorizado. A Empresa Correios não existe apenas visando o lucro, mas para
servir à população.
É preciso resistir com indignação contra o desmonte do Estado e este ataque ao
patrimônio nacional. Aliás, defender o Correios é defender o patrimônio do povo
brasileiro, a manutenção de um serviço essencial, não podemos ficar nas mãos do
mercado. Nós legisladores precisamos nos unir contra essas demissões, contra o
fechamento de agências, e estarmos ao lado dos funcionários.
Neste sentido, o vereador autor, requer à Mesa, na forma regimental, que seja
registrado em ata esta moção. E seu posicionamento a favor da manutenção do
Correios como empresa pública, com ampla presença no território nacional.
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Moção

Neste sentido, solicito o apoio desta Casa, requerendo que a presente Moção, seja
enviada às seguintes autoridades: A agência local da empresa Correios; ao
Presidente da República; aos presidentes do Senado Federal e Câmara dos
Deputados; ao Ministro-Chefe da Casa Civil; ao Ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República; ao Ministro da Economia e ao Presidente dos Correios.

Limitado ao exposto e convicto da atenção de V. Ex.ª, enviamos cordiais saudações.
Atenciosamente,
Camaquã, 19 de abril de 2021.

VINÍCIOS ARAÚJO
Vereador(MDB)
Excelentíssimo Srº. Presidente,
LUCIANO CABEÇA
Câmara de vereadores
Camaquã-RS
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Considerando a importância da Agência da Empresa Correios no nosso município,
prestando serviços de grande interesse, como o transporte de correspondências, de
encomendas e o atendimento de serviços financeiros. Citamos a prestação de
serviços para os órgãos públicos, como o recebimento de impostos e taxas; o
pagamento de benefícios sociais, aposentadorias; inscrições em cadastros e
concursos; a logística em pleitos eleitorais; a distribuição de inúmeras demandas a
comunidade.

