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REQUERIMENTO Nº 059/2011

Considerando que é dever do vereador auxiliar e fiscalizar principalmente as empresas 

que prestam serviços em nosso município.

 

Considerando que sabemos que há aproximadamente  mais ou menos uns dois meses os 

serviços das entregas das correspondências em nosso município vêm sendo entregue aos nossos 

munícipes com atraso,  acarretando o pagamento de contas atrasadas que incidiu juros, multa 

diária para nossos munícipes sem que os mesmos tivessem alguma culpa pela demora na entrega 

das correspondências.

 

Considerando  que  sempre  ouvimos  propaganda  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e 

Telégrafos,  sempre  enaltecendo  a  prestação  dos  serviços  da  referida  Empresa  na  entrega  de 

correspondências simples, sedex, etc., com um serviço prestado da melhor forma possível em 

todo o território nacional. 

Considerando que buscamos sempre entender como e de que forma os serviços deveriam 

ser prestados para nossa população.

 

 E, pelos considerandos apresentados, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos nos informe os itens abaixo:

1) Quantos funcionários possuem na agência de nosso município?

2) Quantos entregadores existem para o cumprimento dos serviços? 

3) Quantos deveriam existir para que fosse cumprido o tempo hábil para a entrega das 

correspondências?

Que desta se dê conhecimento ao Exmo. Presidente da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos,  ao Jornalista  Artur Marques  do Jornal  “O Aparecida”,  e  ao jornalista  Cabral  do 

Jornal “Comunicação Regional” para conhecimento público.
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