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O vereador, José EmÍdio Calazans, no uso
de suas prerrogativas parlamentaÍes, êtc.:

Considerando que, a Lei no2.321 de27 de Outubro de 2006 - Estabelece limite
de tempo para atendimento a usuários nas filas de espera nos caixas de
estabelecimentos bancários e similares, determina a obrigatoriedade de
instalação de cadeiras à disposição dos usuários em atendimento e dá
providências correlatas;

Considerando ainda que, conforme o Artigo 10 - Ficam as agências bancárias e
demais instituições financeiras similares, instaladas no município de Santa Fé do
Sul, obrigadas a manter, no setor de caixas, funcionários em quantidade
compatível com o fluxo de usuários, a fim de que o atendimento seja efetuado
dentro dos limites de tempo fixados por esta lei e a fila de espera não tenha
duração prolongada;

Considerando ainda que, conforme consta no Artigo 2o entende-se por limite de
tempo: I - máximo de quinze minutos, em dias normais; II - máximo de vinte e
cinco minutos, às vésperas de feriados prolongados e após estes; III - máximo
de trinta minutos, em dias de pagamento de salários a funcionários públicos e
trabalhadores em geral, se houver;

formalidades regimentais, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito
ADEMIR MASCHIO, no sentido de prestar a está edilidade as seguintes
informações:

a rrecadados?
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Considerando finalmente que, em nosso município em decorrência do
descumprimento dos limites de tempos estabelecidos pela Lei no2.327 de 27 de
Outubro de 2006 por parte das Redes Bancarias, muitos munícipes tem
reclamado dos serviços prestados e com isso tem aumentado o número de
reclamações na Prefeitura Municipal;
Diante do exposto:

à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas as

+ Quantas notificações/reclamações referentes as Redes
Bancarias de nossa cidade já foram protocoladas na
Prefeitura Municipal de 2Ol7 até o presente momento?

-+ Dessas notificações/reclamações. Quantas geraram multas
as Redes Bancarias da cidade?

-+ Qual foi o valor arrecadado de 2Ol7 até o presente momento?
+ Qua! o valor ainda a ser arrecado?
-+ O que a Administração Municipal tem feito com os valores
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JUSTiFICATIVA:

As informações acima solicitadas têm por objetivo propiciar a este propositor
dados concretos e oficiais, para poder responder as indagações da população.

Sala das Sessões Or. João Alfredo do Amaral Ribeiro
07 de Novembro de 2018
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