
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0235/2019.                                                    Em, 28 de agosto de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APOIO AOS 
CORREIOS COMO EMPRESA PÚBLICA. 
 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de apoio aos Correios, 
com a devida cópia aos senhores presidente da República, Jair Messias Bolsonaro; presidente 
do Senado Federal, Davi Alcolumbre; presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia; 
Ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; Ministro da Economia, Paulo Guedes; 
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes; Ministro 
presidente do TCU, José Mucio Monteiro; presidente dos Correios, general Floriano Peixoto 
Vieira Neto, para que seja manifestada MOÇÃO DE APOIO desta Casa Legislativa à 
manutenção dos Correios como uma empresa pública. 

 
Sala das Sessões, 28 de agosto de 2019. 

 
 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO 
Vereador - Autor 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
 Os Correios são a entidade federal mais presente em todo o território nacional, com 
agência em praticamente todos os municípios brasileiros, levando em consideração todas as 
particularidades territoriais do nosso país que torna a missão ainda mais desafiadora. Mesmo 
com as imensas diferenças regionais, os Correios conseguem atender quase que a totalidade 
dos municípios brasileiros com serviços de entrega de correspondência e encomendas, mesmo 
apesar de todas as dificuldades existentes, mantendo qualidade similar ao serviço oferecido 
por países menores e mais evoluídos. Em meio à crise econômica que domina nosso país, 
vários pequenos empreendedores cabo-frienses encontram nos Correios apoio para enfrentar 
as dificuldades, escoando encomendas dos mais variados produtos e serviços para todo o país. 
Por isso, entendemos que cuidar bem desta estrutura, potencializando sua atuação em 
benefício dos brasileiros, é uma missão de vital relevância para o Governo Federal, que deve 
enxergar nos Correios uma peça fundamental para o desenvolvimento do Brasil. 
Considerando todo o exposto, mais o fato de que é do interesse coletivo a manutenção dos 
Correios como um braço do Governo Federal em nossa cidade, e que o Governo Federal já 
externou interesse em privatizar os Correios, entendemos como fundamental nossa 
manifestação através desta MOÇÃO DE APOIO AOS CORREIOS COMO EMPRESA 
PÚBLICA. 


