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ASSUNTO: REQUEIRO, na forma regimental após ouvido o Douto Plenário, seja
encaminhado expediente em caríúer de urgência, ao Superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal, Sr. VÁntO TONON, Para que apresente uma soluçãoãos bolsistas do
Programa do Governo Federal, BOLSA FAMÌLIA, que, atualmente não dispõem de uma
estrutura de atendimento de acordo com a demanda, e enfrentam verdadeira perigrinação,
no Município de Manaquirí-4M..

Deferido ela Presidência
ficie-

teÐLc;

Vice-

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhora Deputada e Senhores Deputados,

Após Audiência Pública realizada na Càmara Municipal de Manaquirí-AM, onde
compareceram; o povo, Vereadores, Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAM, e
outras representações públicas, ficou comprovado a necessidade de melhoras urgentes de
um serviço dos mais importantes e necessários, para a vida das pessoas, que recebem o
benefício do Programa BOLSA FAMILIA do Governo Federal.
A inexistência de uma agência suficientemente estruturada para esses atendimentos, tem
deixado as pessoas desse programa, desassistidas e com enorme dificuldades de terem seus
direitos garantidos pela Caixa Econômica Federal do Amazonas, pois o atendimento é
precário por falta de pessoal, nos dias de hoje, por exemplo, só existe um caixa de
prioridades no posto para atender esses que se encaixam na forma da lei das filas. Outra
grande falha constatada, é a existência de um caixa eletrônico, que poderia ajudar muito,
mas está desativado.
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Tambem foi sugerido, a instalação de um caixa eletrônico dentro da Prefeitura Municipal,
para aumentar a oferta destes e outros serviços do banco.
Esperando ulna resposta urgente e definitiva, através de sua superintendência no
Amazonas, para resolver o problema, é a intenção desta ação, que estou capitaneando em
nome da população interessada do Município de Manaquirí-AM.
Assim, atendendo o clamor das mais de 2.100 famílias, do programa BOLSA FAMILIA, e
de grande parte da população, rogo aos meus pares que aprovem a presente propositura.
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