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A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa 

Catarina, reunida ordinariamente em sua sede, no dia 15 de maio de 2018, 

aprovou a seguinte MOÇÃO DE APELO que deverá ser encaminhada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministro de 

Estado, Excelentíssimo Senhor Gilberto Kassab, ao Presidente dos Correios, 

Excelentíssimo Senhor Carlos Fortner, ao Superintendente Regional dos 

Correios de Santa Catarina, Excelentíssimo Senhor Marciano da Silva Vieira 

e ao Excelentíssimo Senhor Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice Presidente 

de Gestão de Pessoas dos Correios. 

 

 

MOÇÃO DE APELO Nº 002/2018 

 

 

Os Vereadores do Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, 

requer que seja consignada MOÇÃO DE APELO, em atenção a agência dos 

correios unidade de atendimento do Município de Riqueza-SC, pelos motivos 

a seguir expostos:  

O Município vinha sendo atendido pela agencia dos correios, unidade 

de Riqueza, até final do mês de abril com atendimento em período integral, 

no mês de maio passou a atender somente segundas, quartas e sextas-

feiras. Segundo informações extra oficiais existe a possibilidade de extinção 

da unidade, trazendo assim uma série de dificuldades para indústria, 

comércio e ao munícipe em geral, tendo em vista que as agências dos 

correios já fazem parte da vida dos cidadãos, e com a extinção da mesma,  

o usuário necessita se deslocar a uma unidade de atendimento mais 

próxima, que ficará aproximadamente  10 km, trazendo assim dificuldades 

de acesso de envio e recebimento das correspondências. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 
7° LEGISLATURA 

 

CONSIDERANDO a importância dos serviços prestados e a 

necessidade e agilidade da entrega das mesmas em tempo hábil, e com o 

aumento da população de nosso município, consequentemente com a 

formação de novos bairros e ampliação do perímetro urbano, nas atividades 

profissionais que os munícipes desenvolvem são fundamentais e 

necessárias para desenvolvimento de nosso município. 

Neste sentido, serve esta MOÇÃO para reivindicarmos aos órgãos 

supracitados a necessidade de manter a agência em pleno funcionamento, 

e que seja dada a atenção devida. 

Na certeza de vossa compreensão e também no empenho para que 

seja atendido o pedido de permanência da agencia em nosso Município, 

agradecemos. 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima 

consideração e apreço. 

Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza – SC, 15 de maio de 

2018. 
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