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

O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvindo o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 
Municipal, para que interceda junto à direção do Banco Bradesco a viabilização da 

transformação da unidade de atendimento do Banco Bradesco localizado na Rua Campos 
Sales, da cidade de Poconé, em uma agência bancária. 

 
Temos vistos que os pontos de atendimentos do Bradesco existente na 

cidade, por mais esforços que tem feito para atender a população não consegue oferecer 

um bom atendimento, devido ao aumento dos benefícios dos programas sociais, 
aposentadorias e outros serviços bancários, estamos vendo diariamente a falta de 
comodidade, tanto na unidade do Bradesco acima referido, quanto nos pontos de 

atendimentos terceirizados, as pessoas ficam ao meio do sol ou da chuva, e às vezes nem 
resolve seus problemas. A falta de segurança para a clientela é total, ficam expostos à 

rua, falta funcionários, se a demanda aumenta o número de atendentes tem que 
aumentar também, porém não existem. Diante dessas dificuldades, centenas de pessoas 
se deslocam para agências das cidades vizinhas, tendo gastos com deslocamento, com a 

transformação da unidade em uma agência as pessoas terão a comodidade de um melhor 
atendimento resolvendo seus problemas bancários em Poconé, devido o clamor da 
população estamos apresentando esta indicação.  

  
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 14 de março de 2014. 

 
 

Vereador Jorge Getúlio do PT 

 


