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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 09/2017 

 

Junior Freiberger, Vereador do Partido Social Democrático – PSD, vem encaminhar a 

esta Casa Legislativa, vem encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme previsto no artigo 

166 do Regimento Interno desta casa, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS à Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (ECT) para que disponibilize uma infraestrutura compatível com as 

necessidades dos usuários e atualize a sua capacidade técnica em atender à demanda de 

comunicação da população felizense.  

O transcorrer da história dos Correios em terras brasileiras corresponde à 

transformação histórica do próprio país, razão pela qual os principais fatos ligados à 

implantação e ao aperfeiçoamento dos serviços postais fornecem um panorama do próprio 

desenvolvimento histórico brasileiro.  

Do início dos serviços postais até os dias de hoje, os Correios assumiram o papel de 

aproximar as pessoas, buscando sempre o aperfeiçoamento dos serviços e produtos 

oferecidos à sociedade. 

No Município de Feliz, o papel dos Correios não foi diferente. Sua história na cidade 

tem início quando Feliz era considerada ainda uma localidade de São Sebastiao do Caí. Sua 

existência remonta para o início dos anos de 1900, ocasião em que José Valter Filho 

instalou em sua residência um posto do Correios. 

Assim, foi possível aos Correios participar do crescimento e desenvolvimento da 

cidade. E esta participação não se deu somente como espectador, mas tendo sim 

contribuído significativamente para estreitar as distâncias entre as pessoas e os fluxos dos 

negócios, num mundo até então tecnologicamente pouco evoluído.  

Contudo, esta característica dos Correios tem enfraquecido nos últimos anos, tendo-

se percebido uma diminuição da capacidade técnica da agência dos Correios de Feliz em 

atender à necessidade do serviço postal. 
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Nos últimos anos, houve um crescimento exponencial da cidade, o que aumentou a 

demanda por espaços imobiliários. Com isso, áreas que antes eram rurais ganharam nova 

roupagem, passando a receber uma densa ocupação urbana. 

Assim, essa ocupação urbana fez surgir toda uma nova infraestrutura na cidade, com 

a abertura de diversas ruas, as quais em pouco espaço de tempo receberam investimentos 

imobiliários que resultaram na construção de casas, prédios e pavilhões industriais. 

Estas novas ruas, que hoje contam com pavimentação, luz, água, coleta de lixo e 

transporte público, ainda não foram objeto de uma ampliação dos serviços dos correios, de 

forma que passassem a ser contempladas com tal serviço. 

Diante disso, percebe-se que locais que possuem uma urbanização perceptível e a 

céu aberto ainda não são atendidos pelos Correios. Cita-se como exemplo ruas paralelas da 

cidade que são atendidas pelo serviço dos Correios, mas que possuem ruas transversais, 

habitadas, e que tem a função de interligar tais ruas paralelas, e que não são providas por 

tal serviço. 

Esta situação traz uma série de implicações negativas para a população felizense e a 

todos aqueles que necessitam se comunicar com os moradores das ruas que não possuem 

a cobertura dos Correios. Órgãos públicos como Prefeitura e Ministério Público também tem 

sofrido com a falta de abrangência na atuação dos correios, principalmente pelo fato de que 

necessitam aguardar o cidadão se deslocar aos correios para retirar sua correspondência. 

Paralelamente, a diminuição da capacidade técnica da agencia dos Correios de Feliz 

em atender à necessidade do serviço postal também é perceptível quando tratamos de 

envio e recebimento das correspondência. Nos últimos meses, diversos munícipes sofreram 

com o atraso no recebimento das correspondências, os quais chegaram a passar de 15 

dias. 

Estes atrasos causam prejuízos inclusive financeiros para os munícipes, que 

recebem suas contas e compromissos financeiros fora do prazo para pagamento. Registra-

se inclusive prejuízos ao Poder Executivo e Judiciários, a exemplo da Prefeitura e do 

Ministério Públicos, que não possuem mais condições de enviar documentos e notificações 

com prazo para serem respondidas. 

Diante do exposto, solicitamos providências para que a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (ECT) disponibilize uma infraestrutura compatível com as 

necessidades dos usuários e atualize a sua capacidade técnica em atender à demanda de 

comunicação da população felizense. Para tanto, faz se necessário aumentar a abrangência 
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na rota de entrega das correspondências, contemplando toda a área urbana da cidade de 

Feliz, bem como acrescentar novos carteiros efetivos ao quadro funcional da agencia dos 

Correios de Feliz, a fim de evitar atrasos no recebimento das correspondências.  

Por fim, entendemos que só assim será possível corroborar a qualidade e 

credibilidade que sempre estiveram associadas a esta empresa pública de comunicação. 

 
Nestes termos peço deferimento. 

 

Feliz, 17 de abril de 2017. 

  

Junior Freiberger 

Vereador do PSD 

 


