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INDICAÇÃO N°, 006/2017

Os Vereadores, ANTÔNIA FRANCISCA BORGES DE CARVALHO
BARBOSA, AGNEI ALVES DA CONCEiÇÃO E THOMAZ JOHNSON ABDONOR autores da
presente requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito
Municipal de Rochedo do Estado de Mato Grosso do Sul, visando a viabilidade de fazer um
convênio entre Munícipios e os Correios para colocar um posto de atendimento dos correios
na comunidade Piraparque.
JUSTIFICATIVA
Considerando o grande número de pessoas que habitam a região do Piraparque e
que ali constituem quatro associações;
Considerando que toda aquela população não possuem um posto do correio
naquela região;
Considerando que correspondências pessoais dirigidas aquela população
dificilmente chegam às mãos dos seus destinatários em tempos hábil;
Considerando que anteriormente lá já existiu este posto dos Correios, mas que foi
suspenso não por interesse daquela comunidade;
Considerando que hoje lá já existe até famílias interessadas em ter em sua
residência a instalação daquele posto em benefício de todas aquelas associações;
Considerando que já entramos em contato com a diretoria dos Correios em Campo
Grande que abriram as portas, segue em anexo a resposta da nossa solicitação;
Considerando finalmente o benefício que o município levará aquela população,
s licitamos ao Prefeito Francisco de Paula Ribeiro Júnior, a realização deste convênio entre a
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N°: 006/2017

Prefeitura de Rochedo e os correios para que tal serviço seja reimplantado naquela
comunidade.
Plenários das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo 20 de Fevereiro de 2017.
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