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ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO VEREADOR ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO 

Rir'V‘N DO NA Sr, ss 
INDICAÇÃO 
	

/2019 

INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 
JOSÉ LERMEN, QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS 
PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CAIXA ELETRÔNICO 
24 HORAS À SER INSTALADO NO MERCADO 
MUNICIPAL E NO CAP. 

A Câmara Municipal de Vereadores na sua função de assessoramento e eu, membro 
desta casa, no exercício regular do mandato a mim conferido, com fundamento no Art. 
44, Inciso II da Lei Orgânica do Município e nos Arts. 199 a 201 do Regimento Interno, 
INDICO ao Executivo Municipal na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Darci José 
Lermen, ouvido o plenário, que seja realizado estudos para implantação de um caixa 
eletrônico 24 horas a ser instalado no Mercado Municipal e no CAP.;(01"0L, 

Camara Municio& de Parattaperm. 
Diretora Lediwati5; 
Jat.c/LL4/_1q 

JUSTIFICATIVA 

Esta medida visa atender centenas de pessoas que passam no Mercado Municipal 

de Parauapebas diariamente, e muitas vezes quando precisam de algum valor, é 

necessário sair a procura de um terminal mais próximo, neste caso no Terminal 

Rodoviário, desta forma havendo um caixa eletrônico 24 horas no Mercado Municipal e no 

CAP seria uma grande ação em prol da população. 

Essa iniciativa, além de representar a racionalização do uso de espaço ocioso, é 

capaz de gerar grande comodidade aos trabalhadores que exploram o espaço através da 

comercialização de produtos diversificados, e daqueles que usufruem destes produtos, e 

precisam destes serviços bancários básicos sem serem obrigados a sair do imóvel onde 
.etv r o/ 	,kd 00 WLC caspvaaai DalifO 1,e1141 "10 11. koUi./. 11001.U-UVU. 1-111/11/114/VUU1111-." 
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atuam, evitando, desta forma, as filas normalmente existentes nas agências bancárias 

comuns. 

À plena realização desta obra aqui indicada, tão importante para toda a comunidade 

será recebida com alegria. SEGUE ANEXO, UM ABAIXO ASSINADO DA COMUNIDADE. 

Desta forma, certo de contar com aprovação pelos Nobres Edis da presente 

indicação, e do bom senso e visão do Exm°. Sr. Prefeito Municipal, reitero os meus votos 

de estima e apreço. 

Parauapebas 21 de outubro 2019 

Elias Ferreira de Almeida Filho 

Vereador do PSB 

Av F S/N° Q 33 Lote Especial Bairro Beira Rio II. Cep. 68515-000. Parauapebas/PA 
E-mail: dirlegis-cmp@hotmail.com  
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Abaixo assinado para instalação de Banco 
24h para a Feira do Produtor e Rio Verde 

Buscando estimular as vendas dos produtores locais 
solicitamos ao Prefeito de Parauapebas juntamente com os 

Vereadores do município a intermediação e solicitamos a gerência do 
banco 24h a implantação de caixas de auto atendimento no espaço físico 
das feiras, em função do grande volume de vendas de pequeno valor, 
permitindo que o dinheiro circule de forma mais intensa pelo espaço sendo 
inviável a implantação de maquinas de cartão em virtude da baixa taxa de 
lucro entre os feirantes. Desta forma produzimos este abaixo assinado. 
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Buscando estimular as vendas dos produtores locais 
solicitamos ao Prefeito de Parauapebas juntamente com os 

Vereadores do município a intermediação e solicitamos a gerência;  do 
_ 

banco 24h a implantação de caixas de auto atendimento no espaço físico  

das feiras,  em função do grande volume de vendas de pequeno valor, 
permitindo que o dinheiro circule de forma mais intensa pelo espaço sendo 
inviável a implantação de maquinas de cartão em virtude da baixa taxa de 
lucro entre os feirantes. Desta forma produzimos este abaixo assinado. I 
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Abaixo assinado para instalação de Banco 

24h para a Feira do Produtor e Rio Verde 

Buscando estimular as vendas dos produtores lotais 
solicitamos ao Prefeito de Parauapebas juntamente com os 

Vereadores do município a intermediação e solicitamos a gerênciai do 
banco 24h a implantação de caixas de auto atendimento no espaço físico 

das feiras, em função do grande volume de vendas de pequeno valor, 
permitindo que o dinheiro circule de forma mais intensa pelo espaço sendo 
inviável a implantação de maquinas de cartão em virtude da baixa taxa de 
lucro entre os feirantes. Desta forma produzimos este abaixo assinado. 
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