
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG
"Terra do cientista Vital Brazil"

INDICAÇÃO Nº 241/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Campanha - MG

O(s) VEREADOR(es), abaixo assinado(s), no exercício de seu(s) mandato(s), tem
a honra de apresentar ao EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DA CAMPANHA, após
ouvida a Casa, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS:

- Interceder, junto à gerência local e regional do Banco do Brasil, no sentido de
disponibilizar o funcionamento dos caixas eletrônicos nos finais de semana e feriados.

JUSTIFICATIVA: Toda a população nos procura sobre a necessidade da ampliação
do horário de atendimento dos caixas eletrônicos nos finais de semana e feriados.

É grande o número de reclamações, muitas delas de produtores rurais que se
deslocam até o centro urbano para o consumo no comércio local e não podem utilizar os
serviços bancários. Nos finais de semana e feriados, em que a cidade realiza eventos ou
recebe turistas e/ou campanhenses que residem fora, estes também apresentam a mesma
reivindicação.

O Banco estimula a utilização do caixa eletrônico e aplicativo, diante do número
reduzido de funcionários. Mas o cliente fica impedido de utilizar os serviços em
determinados horários e dias e utiliza os serviços com limite para saques, por exemplo,
dificultando ainda mais para os usuários, pois fecha na sexta-feira às 18:00 horas e só
reabre na segunda-feira.

Do exposto, buscando atender ao apelo da população local e itinerante, conto com
o apoio do Exmo. Sr. Prefeito objetivando uma solução para esse problema que afeta a
todos, seja o cliente habitual, o visitante e também o comércio local.

Plenário Dr. Manoel Alves Valladão, em 09 de setembro de 2019.

Nevitom Borges da Costa (PPS)
Vereador

Protocolo nº 619/2019

Em sessão ordinária de ___/___/2019

( X ) aprovado     (   ) rejeitado     (   ) retirado
(   ) a favor        (   ) contra       (   ) abstenção

Rodrigo José de Carvalho
Presidente da Câmara
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