Ata da Audiência Pública para discutir Ações contra a Privatização dos Correios.

Aos (26) vinte e seis dias do mês de junho do ano de 2017, às (10h) dez
horas sob a Presidência e Propositura do vereador Dudu Ronalsa, reuniu –
se a Câmara Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal Deodoro da
Fonseca, número 376 (trezentos e setenta e seis) nesta Capital para
discutir Ações contra a Privatização dos Correios. Declarada aberta a
audiência o senhor Presidente convidou para compor a mesa dos
trabalhos os senhores: Robson Nunes – Assessor da Diretoria Regional
dos Correios em Alagoas. Tácio Melo – Advogado do Sindicato dos
Trabalhadores dos Correios em Alagoas. Altannes Holanda –
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Alagoas.
Solicitou a todos para em posição de respeito ouvir a execução do Hino
Nacional. Facultada a palavra para a Mesa Diretora fez uso os senhores:
Tácio Melo – Advogado do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios
de Alagoas – lembrou a importância do serviço público prestado pelos
correios ressaltando que cabe também ao município a questão da
privatização e deixou apoio como também indignação a esse processo.
Finalizando, solicitou a esta Casa abraçar a causa. Após, Altannes
Holanda – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios
em Alagoas – agradeceu o apoio do vereador Dudu Ronalsa e lamentou a
ausência dos demais vereadores haja vista a importância do tema para
toda população. Informou que esse debate vem ocorrendo em outros
Estados e solicitou o apoio de todos para impedir a privatização,
salientando que essa empresa é do povo e a intenção de privatizar é
proposital. Chamou a atenção para o que pode acontecer caso ocorra à
privatização haja vista que as agências dos correios são a única presente
em todos os municípios. O senhor Presidente, justificou a ausência dos
vereadores. A seguir, Robson Nunes – Assessor da Diretoria Regional
dos Correios de Alagoas – diz que o interesse do sindicato e da empresa
são os mesmos onde a palavra privatização significa o fechamento da
empresa que não tem a menor intenção que isso aconteça. Esclarece que
a privatização não é um interesse da empresa em si que busca fazer o seu

papel através de ações e se organizando. Passou a registrar os pedidos
de demissão durante esse mês e teceu comentário sobre as despesas e
crise financeira inclusive questões de desvios de verba na empresa em
outras capitais. Fez explanação quanto os ajustes e reestruturação da
empresa onde o perfil dentre outras ações já foram mudadas. Concluindo,
solicitou o apoio do vereador Dudu Ronalsa com relação à lei para facilitar
aos correios a localização dos imóveis. O senhor, Presidente deixou o
apoio da Casa bem como a confiança de que nenhum parlamentar
concordará com a privatização. Passada a palavra para a sociedade civil
organizada fazer as suas reinvindicações fizeram uso os senhores: José
Balbino, Vera Lúcia, André Moreira, Alisson Guerreiro, Flávio de
Souza (todos os funcionários dos correios) e Paulo Roberto
(representando o Sindicato dos Petroleiros e Químicos de Alagoas e
Sergipe). O senhor Presidente, convidou os membros da mesa diretora
para as considerações finais onde fizeram de forma satisfatória. Após,
deixou o compromisso de procurar a AMA e falou da necessidade do
sindicato se fortalecer. Colocou – se a disposição junto a Casa e chamou a
atenção da população para a responsabilidade quanto ao que vem
acontecendo e defendeu a participação da população nas discussões.
Agradeceu a presença e convidou a todos para em posição de respeito
ouvir a execução do Hino da cidade de Maceió, dando por encerrada a
audiência. Do que, para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e
assino. Maceió, 26 de junho de 2017. Maria Jairivane Sena da Silva Redatora de Atas e Debates.

