
Campanha #TODOSPELOSCORREIOS 

 

Passo a passo aprovação de Moção em municípios  

1. Contatar urgentemente o presidente da Câmara Municipal, preferencialmente, ou 

outro vereador de fácil acesso e apresentar-lhe os motivos pelos quais os Correios 

devem permanecer como empresa pública. Alguns dos principais motivos para 

convencimento dos vereadores 

a. Os Correios não dependem de recursos do Tesouro Nacional;  

b. Os Correios estão presentes em todos os municípios brasileiros, inclusive naqueles 

onde a demanda postal é baixa, pois a Empresa se preocupa com a universalização dos 

serviços postais;  

c. Muitos serviços oferecidos pelos Correios têm um forte caráter de utilidade pública;  

d. Os Correios oferecem serviços financeiros para pagamento de contas, envio e 

recebimento de valores, entre outros; 

e. A presença da agência dos Correios na localidade dinamiza a economia local, evitando 

que as pessoas precisem se deslocar para outras cidades para receber benefícios.  

f. Mesmo tendo lucro em apenas 350 municípios, o Correio está presente em todos eles, 

independentemente do tamanho, em virtude de ser uma empresa pública, com 

preocupação social e de integração, ao contrário de empresas privadas que visam 

unicamente o lucro;  

g. Ver mais motivos no documento JUSTIFICATIVA DA MOÇÃO que é uma sugestão de 

discurso/encaminhamento para o vereador proponente da Moção; Inclusive, falar da 

importância de um Correio Público para o seu município.  

2. Apresentar ao(s) vereador(es) a minuta de moção de apoio e o texto com a 

justificativa.  

3. Explicar que este tipo de manifestação oficial das Câmaras Municipais é muito 

importante para sensibilizar o Congresso e o Governo Federal da importância de termos 

no Brasil um correio público de qualidade, especialmente nos pequenos municípios, que 

podem vir a ficar desassistidos numa eventual privatização da Empresa.  

4. Ajudar no contato com os demais vereadores para que a Moção seja aprovada por 

unanimidade ou por maioria.  

5. Imediatamente após a aprovação da moção, obter cópia escaneada, 

preferencialmente em arquivo PDF, e enviar para a ADCAP por meio eletrônico (e-mail 

contatoadcap@adcap.org.br ou adcap@adcap.org.br ou pelo whatsapp (61) 

81181426).  

6. Agradecer ao vereador que apresentar a moção, pela iniciativa e apoio à causa. 


