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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA  

 

 
Senhor Presidente, 

 

 

 

LUIZ ALOISIO DOS SANTOS MORAIS, Vereador do Partido da República – PR, com assento neste 

Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., após ouvir o Plenário, que seja encaminhado ofício ao Gerente 

do Banco do Brasil em Mulungu, com cópia à Superintendência Regional da referida Instituição no Estado do 

Ceará, reivindicando daquelas autoridades que verifique a possibilidade de instalar um caixa eletrônico do Banco 

do Brasil na Cidade de Aratuba. 

 

A referida solicitação deve-se ao fato que a população de Aratuba sente a necessidade de ser melhor 

assistida pelos serviços do Banco do Brasil, pois o deslocamento até a agência na cidade de Mulungu para fazer 

um pagamento ou um saque torna-se muito dispendioso, daí necessidade de se instalar in loco um caixa 

eletrônico, onde as pessoas poderão realizar todas as sua transações, como: saques, pagamento, transferências e 

outros.  

 

Destaque-se ainda a importância da instalação de um caixa eletrônico para a movimentação do comércio 

local, que conta com uma população ativa de mais de onze mil habitantes. 

 

Sendo assim, na certeza de contar com total apoio, dos pares desta Casa Legislativa, e que V. Exa. 

Presidente da Câmara, tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos demais vereadores aprovarem este 

requerimento.    

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 29 (vinte e nove) dias de agosto de 2017.     

       

 

 

 

 

Luiz Aloisio dos Santos Morais 

Vereador - Requerente  
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