ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 015/2017
Autor(a): Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita a reabertura do Posto Comunitário dos Correios do Distrito
Santa Maria.

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário,
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque, junto ao órgão competente
no sentido do mesmo providenciar a reabertura do Posto dos Correios do Distrito
Santa Maria
JUSTIFICAÇÃO:
A finalidade desse requerimento é que seja feita a reabertura do
Posto Comunitário dos Correios do Distrito Santa Maria onde atualmente se
encontra fechado. O Posto Comunitário dos Correios é um equipamento muito
importante para a comunicação de muitas famílias no Distrito de Santa Maria com
seus familiares e amigos morando em outros Estados da Federação do Brasil.
Prestadora de um serviço público de relevância, o desempenho das
atividades postais insere a ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS) num cenário de atuação social sobremaneira importante, muitas
vezes representando a única presença do Estado nos lugares mais distantes do
imenso território nacional. Consciente de sua responsabilidade e significativa
contribuição na promoção do desenvolvimento social em localidades carentes da
atuação estatal, a ECT, mediante a celebração de convênios públicos com o Poder
Executivo Municipal, faz-se presente com a instalação de Agências de Correios
Comunitárias – às quais passo a denominar simplesmente AGCs – oferecendo
muito além de serviços postais básicos, o único meio de comunicação e integração
de determinadas comunidades.
Entre as metas do governo federal e, portanto, entre os
compromissos estabelecidos no Planejamento Estratégico dos Correios está a
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universalização dos serviços postais. Isto significa a busca para que toda pessoa
física ou jurídica, independentemente de sua localização ou condição
socioeconômica, tenha acesso aos serviços básicos de correios.
Os Correios devem assegurar a existência e disponibilidade de oferta
dos serviços postais básicos em todo o território nacional, de forma permanente,
em condições de qualidade adequada e a preços acessíveis. Entre as ações
desenvolvidas para este fim, está a ampliação do número de Agências
Comunitárias de Correios, que possuem um modelo específico para sua
implantação.
Estas agências são implantadas em distritos, segundo classificação
do IBGE, com população igual ou superior a 500 habitantes e são fruto de
parcerias ente os Correios com as prefeituras e órgãos de governo.
Tendo em vista todas as necessidades abrangentes no Distrito Santa Maria,
percebemos que é de suma importância a reabertura do Posto Comunitário dos
Correios, já que este serviço foi oferecido durante anos e no momento encontra-se
indisponível.
Diante do exposto faço esta solicitação através da Câmara de
Vereadores, desde já agradecendo o apoio dos nobres colegas Edis e a
sensibilidade do Sr. Prefeito.
Sala das Sessões em 14 de Setembro de 2017

____________________________________
Ana Paula Gomes P. Gonzaga
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