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REQUERIMENTO Nº 006/2020. 
Ementa: Requer providências no sentido de envio de menção 

insatisfatória e pedido de providências junto ao Banco do Brasil, em 
virtude de deficiência na manutenção e atendimento do Posto 

avançado local. 
 

Senhor Presidente: 

                          O Vereador que a presente subscreve, após ouvido 
o Plenário na forma regimental, solicita envio de cópia da presente ao 

Prefeito deste município, requerendo que sejam mantidos contatos e 
em paralelo enviada correspondência oficial de desagravo e exigência 

de melhoria das condições ofertadas aos correntistas e usuários da 
unidade do Banco do Brasil, instalada em nosso município. 

Justificativa:  
A presente solicitação fundamenta-se no fato de ser do 

conhecimento comum e de longa data, das manifestações de 
descontentamento, por parte da população de nosso município, do 

regime de atendimento da referida unidade, a qual não disponibiliza o 
uso dos caixas eletrônicos em horários além expediente; Coloca ao 

dispor dos interessados um único servidor, o qual se vê responsável 
por todas as transações no curto espaço de quatro horas, ainda 

descontado o horário de almoço. Não sendo raros os momentos em 

que, mesmo havendo expediente normal em nossa cidade, em virtude 
de motivos adversos, não haver atendimento. O deslocamento às 

cidades vizinhas, a fim de efetuar saques e/ou transações das mais 
variadas espécies, inclusive retiradas de aposentadorias, pensões e 

salários dos servidores municipais, se faz necessário em muitas 
ocasiões. É de conhecimento geral da considerável movimentação 

financeira efetuada pela municipalidade naquele estabelecimento, 
onde além deste fato boa parte dos servidores municipais recebem 

seus proventos junto àquela entidade, o que deveria aumentar ainda 
mais a responsabilidade do órgão para com este município. 

Por fim, é de entendimento deste legislador que se faz 
necessário exercer pressão para que haja um atendimento mais 

respeitoso deste ente financeiro para com nossa municipalidade e com 
seus munícipes e é com este intuito que realiza a presente solicitação. 

 

Nestes Termos 
Pede Deferimento 

Sala de Sessões, 27 de Abril de 2020. 
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