ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016
Às vinte horas do dia vinte e três de maio de 2016, na sede da
Câmara Municipal, reuniu-se em Sessão Ordinária a maioria dos
Vereadores, ausente o Vereador Isaac por motivo de doença. A ata
da sessão anterior depois de lida foi submetida à aprovação. Após a
aprovação da ata a palavra ficou livre. O Vereador Darcio falou sobre
a visita que ele juntamente com o Presidente e demais Vereadores
fizeram ao Banco Bradesco buscando uma solução para a falta de
caixa eletrônico em Cafeara. Disse que o Gerente do Bradesco de
Colorado informou que virá a Cafeara para visitar os comerciantes
para saber se eles têm interesse em instalar as máquinas para
realizar o pagamento dos benefícios e recebimento de faturas. Disse
que se entristece em saber que não é possível a instalação de um
caixa eletrônico, mas que não podemos nos desanimar. Que hoje
esteve falando com o Prefeito o qual lhe informou que o Presidente
do Sicredi vem a Cafeara e quer se reunir com os Vereadores. A
palavra continuou livre e como ninguém mais quis fazer uso, o
Presidente agradeceu os esclarecimentos do Vereador Darcio e
informou que os Vereadores estiveram em Colorado e que o Gerente
do Banco Bradesco explicou o que acontece quando uma localidade
tem várias ocorrências de furto, e da dificuldade em conseguir novo
caixa eletrônico para aquela referida praça, pois o custo é alto e
também porque o estatuto do Banco não permite mais a instalação
de caixa eletrônico onde ocorre determinado número de furtos. Que
infelizmente não adianta a gente ter expectativa sobre a instalação
de caixa eletrônico em Cafeara, porque se trata de uma norma do
banco. Que a orientação recebida é que o Banco disponibilizará

máquinas para ser utilizada pelo comércio. O Vereador Carlos falou
sobre a questão dizendo que dificilmente um comerciante terá
interesse nestas máquinas, diante da falta de segurança e das
reiteradas ocorrências de furtos na nossa cidade. O Vereador Darcio
informou que uma pessoa que tinha interesse em instalar uma
lotérica em Cafeara esteve aqui, mas não disponibilizava naquele
momento de toda a documentação necessária. Com relação aos
esclarecimentos do Gerente do Bradesco disse que é realmente
desanimador as informações que receberam. O Vereador Jair falou
sobre a questão dizendo que devemos aguardar as providencias do
Banco Bradesco, mas também correr atrás do Banco Sicredi, cuja
tecnologia adotada por eles nos seus caixas eletrônicos facilitará a
implantação do sistema deles em Cafeara. Disse que quando algum
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eletrônico em Cafeara. Não tendo mais nada a tratar o Presidente
encerrou a sessão ordinária do dia 23 de maio de 2016.

