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APRESENTAMOS, à Douta Mesa desta Casa de Leis, nos termos do artigo 228, 
§ 1º, II, do Regimento Interno e após ouvido o Soberano Plenário, a presente MOÇÃO 
DE REPÚDIO as autoridades constituídas especificamente àquelas que adotem 
medidas ou tenham interesse em privatizar a ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. 

 
JUSTIFICATIVA:  
 
Senhor Presidente e demais Pares, tal qual é de conhecimento público e notório 

os CORREIOS é a única entidade do Governo Federal presente em todo território 
nacional; 

 
Sabemos ainda que os CORREIOS prestam serviços de interesse social muito 

relevantes, como o transporte e entrega de correspondências e de encomendas além do 
atendimento de serviços financeiros; 

 
Cediço que os CORREIOS prestam inúmeros serviços relevantes para todos os 

órgãos públicos independentemente da esfera (municipal, estadual ou federal) como o 
recebimento de impostos/taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em 
cadastros e concursos públicos, distribuição de medicamentos e tantos outros; 

 
É fato também que os CORREIOS realizam seus serviços com elevados padrões 

de qualidade operacional, o que levou a população a reconhecer a empresa como uma 
das instituições públicas mais confiáveis, logo após a Família e os Bombeiros; 

 
Considerando que os CORREIOS são parceiros e fatos de fomento das pequenas 

e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico, sendo líder no 
segmento de encomendas nacionais e internacionais; 

 
Ademais disso que é de curial importância o papel estratégico de um Correio 

Público na logística do país contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional; 
 
Considerando os diversos benefícios da presença dos CORREIOS e da oferta de 

seus serviços para as populações e para as economias das localidades do interior do País; 



 
Considerando que os CORREIOS não são estatal dependente dos recursos do 

Tesouro Nacional; 
 
Considerando que, por tudo isso, é do interesse coletivo que os CORREIOS 

permaneçam atuando como verdadeiro braço do Governo Federal em todo território 
nacional, desenvolvendo sua missão pública e notória; 

 
Considerando o fato de que o Governo Federal anuncia a todos os cantos e em 

bom som que estuda privatizar os CORREIOS; 
 
Pelo exposto, como ultima ratio, apresenta-se o presente Instrumento 

de Repúdio a toda e qualquer manobra e atitude contrária a manutenção 
dos CORREIOS como empresa pública, com ampla presença no território 
nacional. 

 
Requeiro, ainda, que após sua regular aprovação e inserção nos anais 

desta Colenda Casa Legislativa sejam oficiadas as seguintes autoridades: 
Presidente da República; Senador Presidente do Senado Federal; Deputado 
Presidente da Câmara Federal; Ministro da Casa Civil; Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações; Ministro da Economia; Presidente dos 
CORREIOS, bem como, a todos os Deputados Federais e Senadores 
representantes da nossa região e da bancada representativa dos Nobres Vereadores 
desta Colenda Casa Legislativa, afim de prestar-lhes a devida ciência e adoção das 
medidas cabíveis.  
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