
Câmara Municipal de 
Roseira

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 

REQUERIMENTO Nº. 109/2011

Senhor Presidente

            REQUEIRO, a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, 

solicitar ao ILMO SR Diretor Regional do Banco do Brasil, na Região do Vale do Paraíba:

•Dotar a Agência do Banco do Brasil em Roseira, do número de funcionários necessários, 

para melhor  atender  ao público,  cliente  daquele estabelecimento  bancário,  de forma a 

manter  a  rotina de pelo menos,  02 (dois)  caixas  operando,  ou,  atendendo ao público, 

considerando  que,  apesar  da  boa  vontade  da  Gerência  e  dos  funcionários  que  ali 

trabalham, em prestar o melhor atendimento possível, em tese, o número de funcionários, 

não tem permitido atender o cliente com a agilidade com que todos nós desejamos em 

qualquer  repartição  pública  ou  privada,  considerando  reclamações  chegadas  ao 

conhecimento  deste  Parlamentar,  por  cidadãos,  que  se  utilizam  dos  serviços  daquela 

agência bancária, única agência bancária na cidade, principalmente nos dias de “pico”, 

pagamentos  de  funcionários  públicos  municipais  e  estaduais,  aposentados,  feriados 

prolongados e outros.

•Aumentar  o  numero  de  caixas  eletrônicos,  considerando  que,  em  tese,  o  espaço  físico 

existente  na  referida  agência,  permitiria  a  instalação  de  mais  um  caixa  eletrônico, 

ampliando  de  02  (dois)  caixas,  para  03  (três)  caixas,  o  que  certamente,  agilizará  o 

atendimento do público,

•Construção  de  rampas  de  acesso  para  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais,  a 

exemplo da Agência dos Correios em Roseira.   

            Que se dê conhecimento ao ILMO SR Gerente da Agência do Banco do Brasil em Roseira 

do  presente  requerimento,  inclusive  do  nosso  reconhecimento  às  medidas  administrativas  e 

operacionais já adotadas pela administração e a Gerência do Banco do Brasil, instalação de porta 

de segurança e outras medidas para a segurança e o conforto do cliente.

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2011.

Vereador Edson Chagas Rodrigues

Líder do PMDB

Vereador Claudinei Ramos        Vereador Francisco de Assis Moura Vieira
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