INDICAÇÃO Nº 16/2018
AUTOR: VEREADOR ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Senhor Evandro Narciso Lima,
Superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul,
solicitando a abertura de mais dois postos de atendimento da CEF em
Aparecida do Taboado, com vista a descongestionar o atendimento prestado
a esta comunidade.
JUSTIFICATIVA
Sabemos que os Postos de Atendimento da
Caixa Econômica Federal contam com os seguintes serviços: pagamento de
contas de água, luz e tributos, boletos Caixa e de outros bancos e prestação de
habitação; Saques de contas correntes e poupanças, benefícios sociais (Bolsa
Família), INSS, Seguro-desemprego e PIS e FGTS e outros serviços como saldos
e extratos de contas da Caixa do FGTS e do PIS, depósitos em contas correntes e
poupanças, transferências entre contas da Caixa, abertura de conta,
encaminhamento de propostas de cartões de crédito, conta corrente, cheque
especial e consignado para aposentados e pensionistas do INSS e empregados de
empresas e conveniadas e recarga de celular pré-pago.
Aqui em Aparecida do Taboado contamos com
um Posto de Atendimento, mais conhecido como Facilita, que foi fechado
recentemente, além da Casa Lotérica. Mesmo quando contávamos com os dois
locais era frequente verificamos enormes filas de pessoas a espera de
atendimento. Atualmente a situação se complicou com o fechamento do Facilita.
Neste contexto entendemos que existe a
necessidade urgente de mais postos de atendimento, que poderia ser um na
Avenida São Cristóvão e o outro na Avenida da Saudade.
Certo de que fará gestões para atender o pedido
formulado, é que apresento esta indicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 15 de fevereiro de 2018.
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