
  
  
  
  

MOÇÃO DE REPÚDIO 
  
  

  
Moção nº 0001/2014 
  
  
  

                                   Considerando que a única agência bancária instalada em 
Bálsamo é a do Banco do Brasil/SA, razão pela qual grande parte dos munícipes é 
correntista desta instituição financeira, fazendo uso diariamente de seus serviços. 
  

                                   Considerando que os munícipes têm reclamado com ênfase em 
razão da má qualidade dos serviços de auto-atendimento, ou seja, dos caixas eletrônicos, 
que frequentemente apresentam problemas e estão fora de funcionamento. 
  

                                   Considerando que é comum os correntistas se deparerem com 
caixas eletrônicos que não estão funcionando, não possuem dinheiro para saque e muitas 
vezes sequer emitem os comprovantes de depósitos e de demais operações (por falta de 
abastecimento de dinheiro e papel nas máquinas).  
  

                                   Considerando que os bancos cada vez mais solicitam que seus 
clientes se utilizem do auto-atendimento, o que faz com que muitos inclusive recebam seus 
pagamentos através dos caixas eletrônicos, ficando prejudicados quando esses não 
funcionam ou não estão devidamente aptos a prestarem os serviços. 
  

                                   Considerando que munícipes têm que se dirigir a municípios 
vizinhos para efetuarem saques em caixas eletrônicos nos finais de semana, pois tem sido 
cada vez mais comum a falta de dinheiro nos caixas nesses dias. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste 
município, apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO ao 
Banco do Brasil/SA, agência de Bálsamo, em razão dos constantes problemas ocorridos 
nos serviços de auto-atendimento, devido ao mau funcionamento dos caixas eletrônicos, 
dando-lhe conhecimento desta deliberação.     
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 29 de Agosto de 2014  
  
  
VEREADORES: 
  
  
  
Paulo Roberto Silingardi        Ilso A. Monteiro Vasques  
  
  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

www.cmbalsamo.sp.gov.br 
AV. BRASIL, Nº 591 - CENTRO - BÁLSAMO / SP - CEP: 15.140-000 - FONE (017) 3264-1518 



  
Jesus Soler Rodrigues          João Carlos Marangoni   
  
  
  
José Carlos Rossan                    Maurício Antonio Saraiva 
  
  
  
Roberto Carlos P. Perez      Rosimar P. Arone Garcia   
  
  
  
Zilda Baesso Martins   


