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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 10/2017

Jair Roberto Sehnem, Vereador do Partido do Movimento Democrático Brasileira PMDB, vem encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme previsto no artigo 166 do
Regimento Interno desta casa, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ao Banco do Estado do Rio
Grande do Sul – Banrisul, para que mantenha o autoatendimento da sua agência em pleno
e regular funcionamento aos domingos.
O fato dos serviços dos caixas eletrônicos não ser mais disponibilizado aos
domingos, tem gerado diversas reclamações entre os clientes. Isto ocorre pois muitas
pessoas precisam e já se habituaram a procurar esses serviços aos domingos.
Por muitas vezes o cidadão é pego de surpresa, necessitando sacar dinheiro para
fazer frente às suas necessidades. E estas situações ocorrem nos momentos mais
impróprios, inclusive aos domingos.
Além disso, o Município de Feliz também trabalha para tornar a cidade um local
turístico. Estes visitantes, por questões de segurança e praticidade, não circulam com muito
dinheiro em espécie, fazendo uso na maioria das vezes do cartão de credito. Contudo,
muitas vezes, existe a necessidade de fazer uso do caixa eletrônico para usufruir de bens e
serviços não adquiríveis com Cartão de Credito. Assim, o funcionamento do caixa eletrônico
se torna de suma importância para que o turista que aqui circula possa ter acesso a dinheiro
e assim movimentar a economia local.
Nestes termos peço deferimento.

Feliz, 24 de abril de 2017.

Jair Roberto Sehnem
Vereador do PMDB

