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MOÇÃO Nº 010/2011

Considerando que é dever do Vereador, enaltecer, destacar e reconhecer publicamente, 

organizações e pessoas que contribuem com o bem estar da População Roseirense.

Considerando que, no dia 08 de Abril de cada ano, comemora-se, o Dia do Correio.

Considerando,  a  importância  do  trabalho  realizado  pela  Empresa  dos  Correios  e 

Telégrafos, em favor da população, na distribuição de correspondências e encomendas, através 

de seus funcionários administrativos e operacionais.

Considerando o respeito e a atenção, com que os funcionários da Agência dos Correios 

em Roseira, tratam aqueles que procuram pelos serviços daquela empresa estatal, na sua sede, 

ou,  através  dos  serviços  de  entrega  de  correspondências  e  encomendas,  nas  propriedades 

residenciais, industriais e comerciais.    

Considerando  que,  apesar  dos  eventos  de  violência  urbana,  que  tem  vitimado  a 

Agência dos Correios em Roseira, que reclama maiores e mais adequada medidas de segurança 

pela  sua  Direção,  principalmente,  para  preservação  da  integridade  física  e  da  vida  de  seus 

funcionários, não perdem o ânimo e a disposição de sempre atender da melhor forma possível, a 

população. 

Pelas considerações mencionadas, apresento nas pessoas dos Funcionários da Agência 

dos Correios em Roseira, Moção de Parabenização, pelo Dia do Correio, como reconhecimento 

público,  pela  dedicação,  pelo  respeito  e  pelo  trabalho  que  realizam em favor  da  População 

Roseirense, para satisfação pessoal dos funcionários, de familiares e amigos. 

Que  se  dê  conhecimento  ao  ILMO  SR  Presidente  da  Empresa  dos  Correios  e 

Telégrafos, ao ILMO SR Diretor Regional dos Correios e Telégrafos no Vale do Paraíba, ao 

ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do Departamento de 

Jornalismo da Rádio Aparecida, para conhecimento público.   
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