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Presidente 

Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé - MT. 

 
A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvido 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, requerendo providências junto às prestadoras de serviços 

denominados Bradesco Expresso do município de Poconé, a fim de verificar a constante 
queda no sistema trazendo sérios transtornos para a clientela que deslocam da área 
urbana e rural. 

 A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que ocorrem constantemente 
problemas no sistema destas prestadoras de serviços, no corrente mês de 04 a 07 não 

houve funcionamento, aposentados, pensionistas dirigiram para receber seus benefícios, 
muitos que deslocaram de comunidades rurais longínquas por duas ou três vezes tendo 
gastos com transporte, hospedagem, alimentação e não foram atendidas, embora exista 

na cidade o posto de atendimento dotado de caixa eletrônica, como a maioria desta 
clientela não possui o cartão chave, não consegue sacar no caixa eletrônica, são 
obrigados a dirigir as prestadoras de serviços denominada Bradesco Expresso situados 

no Mercado Aliança, Drogaria Marques e no Distrito do Chumbo, apesar da boa vontade 
das prestadoras de serviços para atender a clientela nem sempre é possível o 

atendimento em virtude do sistema informatizado sempre fora de funcionamento, diante 
da situação aguardamos um posicionamento da agência junto aos Bradesco Expresso na 
solução destes problemas.  

   
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 08 de maio de 2015. 

 

 
Vereadora Edvânia Martins “Diva” - PMDB  

 


