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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 
A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvidos o Plenário, REQUER a Mesa Diretora seja encaminhada expediente a 
Agência Bancária do Bradesco, localizada na Avenida Couto Magalhães na cidade de 

Várzea Grande-MT, no sentido de informar a Câmara Municipal as medidas tomadas 
visando à possibilidade de criar novos postos de atendimentos da agência Bradesco 
terceirizado no município de Poconé. 

 

A razão desta iniciativa deve-se aos fechamentos de alguns postos de 
atendimentos no município de Poconé o que tem trazido certas dificuldades para a 
clientela, principalmente para os aposentados, pensionistas que deslocam de 

comunidades rurais longínquas da sede da cidade, gastam com locomoção, alimentação, 
constantemente são obrigados a pernoitar na cidade ou deslocar para outra localidade 
para poderem ser atendidos, em razão da existência de apenas um posto de atendimento 

em funcionamento e da unidade do Bradesco, localizada na Rua Campos Sales não ter 
estrutura física suficiente para atender a demanda, diante da situação aguardamos um 

posicionamento da agência na solução destes problemas.  
 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 13 de maio de 2016. 

 
 
 

Vereadora Edvania Martins “Diva” - PMDB  
 

 

 


