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BEPUERIMENTO NO Ism

Eu, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, abaixo assinado, Vereador,
comassentonaCâmaraMmicipaldeBuritama,EstadodeSãoPaulo,REQUEIRO
a gentileza de Vossa Excelência, depois de ouvido o douto Plenário, seja expedida
uma MOÇÃO DE AP0IO E PBEOCUPAÇÃO COM A PRETENDIDA
PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE COBREIOS E
TELÉGRAFOS-ECT,comencaminhamentodeOficioerespectivaMoçãodeApoio
aos Excelentíssimos Senhores: Presidente da República, Presidente do Senado
Federal,PresidentedaCâmaraFederal,MinistrodaCasaCivil,MinistrodasCiência,
Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministro da Economia, Presidente dos
Correios,conformerelaçãoquesesegueabaixo,bemcomoparatodososDeputados
Federais e Senadores representantes da nossa região, extemando o total apoio desta
Câmara Municipal à referida reivindicação.

Aguarda-seadecisãosoberanadodoutoPlenário.
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MOÇÃODEPREOCUPAÇÃOCOMAPRETENDIDAPRIVATIZAÇÃODA
EMPRESABRASILEIRADECORREIOSETELÉGRAFOS-ECT.

Senhor Pre sidente,

ConsiderandoqueosCorreiossãoaúnicaentidadedoGovemoFederalpresente
em todo o território nacional;
Considei.ando que os Correios prestam serviços de interesse social muito
relevantes,comootransporteeentregadecorrespondênciasedeencomendaseo
atendimento de serviços financeiros;

Considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os
órgãospúblicos,federais,estaduaisemunicipais,comoorecebimentodeimpostos
e taxas, o pagamento de beneficios sociais, inscrições em cadastros e concursos,
logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de concursos
públicos,distribuiçãodemedicamentoseváriosoutros;

Considerando que os Correios realizam seus serviços com elevados padrões de
qualidadeoperacional,oquelevouapopulaçãoareconheceraempresacomouma
dasinstituiçõespúblicasmaisconfiáveis,logoapósaFamíliaeosBombeiros;

Considerando que os Correios são parceiros e fator de fomento das pequenas e
médiasempresas,especialmentedasqueatuamnocomércioeletrônico,sendolíder
nosegmentodeencomendasnacionaiseintemacionais;
Considerando o papel estratégico de um Correio Público na logística do país,
contribuindoparaodesenvolvimentoeintegraçãonacional;

ConsiderandoosdiversosbeneficiosdapresençadosCorreiosedaofertadeseus
serviçosparaaspopulaçõeseparaaseconomiasdaslocalidadesdointeriordoPaís;

ConsiderandoqueosCorreiosnãosãoestataldependentedosrecursosdoTesouro
Nacional;
Av. Benedito Ah/es Rangel,1500

CentTo - Fone/Fax (18) 3691-1216

É-..;;ii-:-camarabuFitama@terra.com.br
E-mail: camaraburitama2@toria.com.br
E:*áii: ;ãriãraburitama3@torra.com.br

Fones (18) 3691.3182 0 3691.2247

C. P. 66 . CEP 15290Ú00 . Buritama

SP

E=n;ail: camaraburitama4@terra.oom.br
E-mail: camaraburitama5@torTa.com.br
E-mail: camaraburitama6©orra.com,br

Homo Page: w`w/.I)uritama.sp.leg.br

Câmara Muhicipa[ de Buritama
Estado de São Paulo

CNPJ 51.102.341/0001®9

EDIFÍCIO VEREADOR "ANTÔNIO DE ALMEIDA FILHO"

Considerando que, por tudo isso, é do interesse coletivo que os Correios

permaneçam atuando como verdadeiro braço do Govemo Federal em todo o
territórionacional,desenvolvendosuamissãopúblicanotória;

ConsiderandoofatodequeoGovemoFederalanunciaqueestudaprivatizaros
Correios;

REQUEREMOS, nos temos do art. 228 do Regimento lntemo, ouvido em
Plenário, que seja manifestada MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO E DE APOIO
destaCasaàmanutençãodosCorreioscomoempresapública,comamplapresença
no território nacional.
QueapresenteMoção,apósaprovadapelosnobrespares,sejaencaminhada,como
prova de nossa mais veemente PREOCUPAÇÃO E APOIO, às seguintes
autoridades:PresidentedaRepública,PresidentedoSenadoFederal,Presidenteda
Câmara Federal, Ministro da Casa Civil, Ministro das Ciência, Tecnologia,
InovaçãoeComunicações,MinistrodaEconomia,PresidentedosCorreios,bem
como para todos os Deputados Federais e Senadores representantes da nossa
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JUSTIFICATIVA
Correios,umaestatalcomclarafimçãopública

TemosouvidodeclaraçõesdeautoridadesdoGovemodmdocontadequeestudamaprivatização
dosCorreios.Emfimçãodisso,fàlaremoshojeumpoucosobreessainstituiçãoquetemumpapel
fimdamentdparaosbrasileiros,especialmenteparaaquelesqueresidememlocalidadesmenores
e mais afastadas dos grandes centros.
AECT-EmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,ousimplesmenteConeios,foicriadaem
1969. Na ocasião, o antigo Departamento de Correios e Telégrafos era uma instituição com
muitosproblemas,notadamenteporsermdosmaiorescabidesdeempregodaadministração
públicabrasileira.AcriaçãodaEmpresaveio,assim,paracorrigiresseproblema.

Apartirdesuacriaçãoesobfortecomando,lideradoporcoronéisentreosquaissedestacouo
EngenheiroAdwaldoCardosoBottodeBarros,osCorreiossemodemizaram,construíramum
redepostdquecobriaasprincipaiscidadesdopais,pamacelermffientregas,criarammaEscola
Superior de Administração Postd e Centros de Treinamento para fomff pessod técnico
especializado. Foram desenvolvidos novos serviços ajustados às necessidades das empresas,
comooserviçodeMaloteseoSEDEX.E,maisàftente,comoadventodaintemet,osCorreios

protagonizaramolançamentodosprimeirosserviçosdecarüedetelegramabaseadosnessanova
tecnologia.

Na virada do século, os Correios brasileiros eram destacados players m cenário postal, com
amploreconhecimentonaciorieintemacional,apontodeBotwdeBarrostersidoconvidado

paraexercerocargomáximodaONUligadoàtemáticapostal-odeSecretárioGeraldaUnião
Postal Universal, onde pemaneceu por vários anos.

A história de sucesso dos Correios, porém,encontroupelafi.ente,apartirde2002,umgovemo
vezdecuidardopatrimônioconstruídocomtantocuidado,
. . ,
' _______
_ ____1_`_,
vez de cuidar ao patnmoiiiu euii>uuiuu .v... _^._
quedescuidoudajoiadacoroa.Em oscargosparaaparelhamentopolítico-partidário,congelou
_i___ 1_ A^-a^.i:lihr;r`
o Govemo Federal voltou a utilizar os cargos i)ara aput;iiiffliiüwv rv.,u.v r_____
_,
_
tarifmdesnecessariamenteeretiroudividendosemexcesso,criandooquadrodedesequilibrio
econômico que recrudesceu algms anos à ftente. Nem mesmo o fimdo de pensão dos
trabalhadoresdosCorreios,oPOSTALIS,foipoupado,comodemonstramascondenaçõesagora
anunciadaspeloMinistérioPúblicoFederdepelaComissãodeValoresMobiliários.

Nessequadroadverso,criadopordecisõesdegestõesanterioresnoGovemoFederal,éagora
apresentadaaoPresidentedaRepúblicftcomosoluçãoqueaproveiüaorientação1iberddoatual
govemo, a privatização dos Correios.

Sinto-me,então,naobrigaçãodedestacffqueosCorreiospossuemcaracterísticasequalidades

quejustificmplenamentesmmanutençãocomoorganizaçãopúblicfidiferentemen¢demuits
outras.
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OsCorreiossãoaúnicainstituiçãopúblicafederalpresentefisicamenteemtodososmumcipios
brasileiros, levando não só as correspondências, mas também as encomendas e os serviços
financeiros básicos. Importante ressaltar que apenas as correspondências são objeto do
monopóliopostdAprestaçãodeserviçosdeencomendasnoBrasilélivrçhavendomilharesde
transportadoras,empresasdeônibusetcquetambémprestamestetipodeserviço.OsCorreios,

porém,sãoaúnicaempresaquelevaosserviçosdeencomendmatodooterritórionacional,
atendendo, inclusive, os concorrentes, que muitas vezes redespacham suas encomendas pelos
Correios quando o destino é mais remoto.

Nomundointeiro,hámenosdeumadezenadeoutrosconeiosqueforamtotalmenteprivatizados
enenhumdelesnumpaíscomasdimensõesouasdiferençasregionaispresentesnoBrasil.Além
disso, privatizações feitas de afogadilho, para cumprir pautas de govemo, como aconteceu na
Argentin¢acabaramsemostrandodesastrosasemotivandoposteriorreestatizaçãodoserviço
postal.

Não vejo, portanto, razão para se cogitar na privatização dos Correios e menos ainda para
priorizaressaescolhadentreasestatais.

Comtantoaserfeitoparamelhoraravidadosbrasileiros,imaginoqueosCorreiospoderiamser
umavaliosaferramentaparaopróprioGovemolevarseusserviçosparapróximodoscidadãos,
facilitmdosuavida.Noqueserefereaosserviçosbancáriosbásicos,porexemplo,considerando

queasegurançapúblicatemproposüdereestruturaçãoedeintegraçãonaciomlcomoprioridade
do atd govemo (vide o Projeto de Lei Anti-crime, já apresentado à Câmara Federal} há
perspectivs de retração na onda de assaltos que tomou inviável a prestação dos serviços
bancáriosnospequenosmunicípios,possibilitandoqueseamplieemfiiturobrevearedeque
atende esses serviços, favorecendo as economias desses pequenos municípios e a vida dos
cidadãosecomercianteslocais,alémderentabilizffasagênciasdessespequenosmunicípios,
tomando-asplenamenteviáveisdopontodevistaeconômico.
E,quantoàquestãodagestãodaEmpres*podemosconcluir,pelosresultadosapresentadose

pelffiinfomaçõesdaaüdireção,queseretomouocaminhodagestãotécnicaedemelhoria
deresultados.Maisumarazãoparavoltarofocodaprivatizaçãoparaoutrasorganizaçõescujas
missões, diferentemente do que acontece com os Correios, não se justificam como
empreendimento público.

AcreditoqueosCorreiosestejmprontosparaassumirestedesafioeesperoqueaPresidência
da República não se deixe levar por buocratas que desejam mostrar serviço e nem por
consultoriasdepowerpointeprocureconhecermelhorosCorreios,seusvalorosostécnicose
suahistóriadesucesso.VriperceberrapidmenteaimportânciadosCorreiosparaseugovemo.
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