CÂMARA

MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ — MG

Rua Distrito Federal 444 — Bairro Osvaldo de Araújo — CEP:
35.610-000

Gabincte da Vereadora Kanta 7. Vieira Mrauja — PSL
FONE (37)991.333.306 - Email: krlaraujo80Dyahocê

tado

REQUERIMENTO Nº 17 72021
A vereadora

que

este subscreve,

no

esidente

uso de suas atribuições

constitucionais,

legais e regimentais, fundamentada no art. 158 do Regimento Interno
desta Casa,
requer que após deliberação do Plenário desta Egrégia Casa Legislativa o seguint
e:
- Requeiro que seja encaminhado ofício á gerência do Banco Bradesco ou outra
instituição financeira utilizada para pagamento dos funcionários públicos municipa
is,
solicitando o aumento da hora de funcionamento do banco Bradesco na semana
de
recebimento do pagamento destes, mantendo pelo menos o caixa eletrônico acessíve
l

até às 19 horas.

Ato contínuo, que a Instituição Bancária faça a analise junto ao executivo, da
viabilidade de disponibilização de um caixa eletrônico para ficar na sede da prefeitura,
facilitando movimentações bancárias podendo inclusive facilitar o pagamento de guias
de tributos e serviços da prefeitura pelos munícipes.
Peço deliberação do plenário.

JUSTIFICATIVA
A necessidade

se faz importante visto que o horário de funcionamento do
banco é curto e não é o suficiente para atender os funcionários públicos, que
sacrificam suas horas de almoço em filas gigantescas para receber seus proventos e/ou

realizar movimentação no dia do pagamento e nos outros que seguem.

Sendo que depois das 18 horas, não conseguem sacar dinheiro, visto que nem
os caixas eletrônicos ficam acessíveis a eles. Sobre disponibilizar um caixa eletrônico
para ficar na sede da prefeitura, isso facilitaria a movimentações bancárias tanto dos
funcionários

públicos

quanto

de

cidadãos

que

estiverem

na

prefeitura

podendo

inclusive efetuar o pagamento de guias emitidas pela administração.

Nesses termos, e com a vênia, peço a aprovação dos nobres pares.

Dores do Indaiá, 04 de Abril de 2022.
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