
  
  

MOÇÃO DE APELO 
  
Moção nº 12/2021 
  
  

                                   Considerando o pedido feito por moradores Balsamenses, correntistas do 
Banco Itaú e Banco Bradesco, que relatam a necessidade de se deslocarem até cidades vizinhas para 
realizarem pagamentos, depósitos ou saques bancários. 
  

                                   Considerando a dificuldade da comunidade com idade mais avançada em ter 
que se deslocar, ainda mais em período de pandemia, para realizar os seus compromissos bancários. 
  

                                   Considerando a carência do município no tocante à instalação de um caixa 
eletrônico 24h, e com o fechamento do Banco Postal Bradesco a tendência é o agravamento de mais 
reclamações por parte da comunidade. 
  

                                   Considerando que não é de grande dificuldade por parte de o Executivo 
Municipal dialogar com as agências bancárias a fim de sanar esse problema da falta de opções de 
bancos na cidade. 
  

                                   Considerando que o Executivo também tem facilidade em dialogar com 
comerciantes locais e definir ponto comercial, preferencialmente supermercado, onde podem ser 
realizadas transações de recebimento de contas, pagamentos de boletos, saques, depósitos, extratos, 
entre outras. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste município, 
apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE APELO ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. 
Carlos Eduardo Carmona Lourenço, e as Agências Itaú e Bradesco para que  juntos disponibilizem pelo 
menos um caixa eletrônico 24 horas para o município a fim de suprir a falta de agências nesta localidade. 
Na oportunidade, propomos a mesa, depois de ouvido o Plenário, nos termos regimentais, que seja dada 
ciência do teor desta Moção, com cópia ao Prefeito Municipal de Bálsamo e aos Bancos Itaú: R. Nove de 
Julho, 2056 - Centro, Mirassol - SP, CEP 15130-000, e Bradesco: Praça Dr. Anísio Jose Moreira, 2231 -
Centro - Mirassol - SP, CEP 15130-000.     
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 13 de Agosto de 2021.  
  
VEREADORES: 
  
  
Ailton José Bereta - MDB                                 Bruno César Xavier de Carvalho - DEM  
  
  
Hilton Bruno José dos Santos - PSDB               Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB    
  
  
José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB          Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
  
  
Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE     Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 
  
  
Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 
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