
  
  
  

MOÇÃO DE APOIO 
  
Moção nº 17/2022 
  
  

                                   Considerando que os Correios são uma importante entidade do 
Governo Federal presente em todo o território nacional. 

  
                                   Considerando que os Correios prestam serviços de interesse social 

muito relevantes para os cidadãos e empresas, como o transporte e entrega de 
correspondências, de encomendas e o atendimento de serviços financeiros. 

  
                                   Considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes 

para os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, 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, como o ENEM, 
distribuição de medicamentos e vários outros. 

  
                                   Considerando que os Correios são parceiros e fator de fomento das 

pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico (e-
commerce), 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. 

  
                                   Considerando o papel estratégico de um Correio Público na logística 

do país, contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional. 
  
                                   Considerando que os Correios não são uma estatal dependente dos 

recursos do Tesouro Nacional. 
  
                                   Considerando que em todos os países com grande território como o 

Brasil o serviço postal é prestado por organizações públicas e não privadas. 
  
                                   Considerando os diversos benefícios da presença dos Correios e da 

oferta de seus serviços para a população e para a economia. 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 apresentou ao 

Congresso Nacional projeto para privatizar os Correios. 
  
                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste 

município, apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE APOIO à 
manutenção dos Correios como empresa pública, com ampla presença no território nacional.     
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 30 de Novembro de 2022.  
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