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                        Considerando que é dever do Vereador requerer providências e informações, em 

favor do bem estar da população, na qual esta inserida a segurança da Agência dos Correios e da 

Casa Lotérica, instaladas em Roseira. 

                         Considerando que, há muito tempo, as Agências dos Correios e as Casas Lotéricas, 

deixaram de funcionar meramente como instituições prestadoras de serviços, serviço de 

correspondência e loterias, hoje realizando operações bancárias, que envolve volume de recursos, 

embora não significativo, suficientes, para chamar a atenção de marginais, colocando em risco a 

segurança dos clientes e dos funcionários dessas instituições. 

                          Considerando que, diferente das instituições bancárias, as Agências dos Correios 

em Roseira, que opera serviços do BRADESCO e, a Casa Lotérica, que opera serviços da Caixa 

Econômica Federal, não oferece condições de segurança, suficientes para inibir, ou, dificultar as 

ações desses marginais, como a presença de seguranças, detector de metais e outras medidas, para 

maior segurança de clientes e funcionários, aliás a própria Agência do Banco do Brasil em Roseira, 

não possui detector de metais, ou seja, porta giratória.  

                          Considerando que, a Agência dos Correios e a Casa Lotérica em Roseira, tem sido 

inoportunamente vítimas da ação de marginais, assaltantes, apesar da presença policial ostensiva e 

preventiva, que também volta as suas atenções para outros setores da comunidade.    

                          Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o 

Plenário, que o Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Roseira, requeira ao Ilmo. 

Senhor Diretor do Banco Central do Brasil, determinar medidas para aumentar não apenas a 

sensação de segurança dos clientes e funcionários das Agências dos Correios e Lotéricas, mas 

proporcionar uma segurança de fato e de direito a todo cidadão brasileiro, que procura pelos 

serviços desses estabelecimentos e, que hoje realizam operações financeiras, a serviço de 

instituições bancárias. 

                          Que se dê conhecimento por escrito ao Ilmo. Senhor Presidente da Caixa 

Econômica Federal, ao Ilmo. Senhor Presidente dos Correios, ao Exmo. Senhor Promotor de Justiça 

de Roseira, ao Ilmo. Senhor Comandante do 1º GP/PM de Roseira, ao Ilmo. Senhor  Delegado de 

Polícia de Roseira, ao Ilmo. Senhor  Gerente da Agência do Banco do Brasil em Roseira, ao Ilmo. 

Senhor Operador da Casa Lotérica de Roseira, ao Ilmo. Senhor Encarregado da Agência dos 

Correios em Roseira, ao Ilmo. Senhor  Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao Ilmo.  
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Senhor Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida e ao Ilmo. Senhor Diretor do 

Jornal “Tranca e Gamela”.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de Outubro de 2010. 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor do Requerimento  
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