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A instalação de dispositivos de segurança como portas e grades de aço é

inibidor da práticâ desse tipo de crime, sehdo lhslstéhtementê tecohrehdâdâ por

Íorças de segurança e pela própria Polícia Militar,

Assim, pedimos ao Gerente Regional de Conselheiro Lafaiete - MG do

Banco Brade sco SA que viabilize o encamiúamento de tal solicrtação.

Diante do exposto, solicitamos aos nobrcs parcs aprovação do rcquerido.

Atenciosamcntc-

Prcsidente Bemardcs - MG, 3 I de maio dc 2021 .

an Fernandes
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cíMÁR{ MUNICIpAL DE pR-EsrorNrr BER\ÁRDEs
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cmpb(4)uai.com.trr

A MESA DIRETORA DA CÂMARÀ DE VEREADORES DE PRESIDENTE

BÉ,RNÂRI'ES.MG
ÊÉQuERtMEN'fO ApÀrJ\/,,, .

REQUERTMENTO N" 025/2021
ÉM PI,ENÁR}O POR

O
Objeto: Pedido de providência

Se

Em

O vereador Renan Fernandes Teixeira, amparado pclo Inciso II Att. 136 e

149 e seguintes do Regimento Intemo da Câmara Municipal de Vereadores de

Presidcnte Bernardes - MG e de acordo com o lnçiso XIX do Art. 66 da Lei Orgânica

dcste Município, REQUER ao GerenÍe Regional de Conselheiro Lafaiete - MG do

Banco Bradesco SA.

A instaiação de grades de fcrro na fachada extema no nível tér'reo da instituiçãcr

financeira que possui caixa eletrônico.

a

Fundamentação - JustiÍicativa-Motivo :

Os ataques às agências bancrilias e outras instituições financeiras têm se

multiplicado de forma avassaladora em todo o país. No Sul de Minas, em particular,

foram registradas 67 ocorrências em 2017, um número 131% maior do que as 29 de

2016, segundo levantamento realizado peia EPTV, afiliada da Rede Globo.

Os ataques, alem do prejuízo llnanceiro aos bancos, deixam também um

rastro de consequências, que muitas vezes afetam a atividade econôtnica dos pequenos

müíieípios, corno a falta dc dinhciro vivo em circulação e a neccssidade de

deslocamento para cidades vizinhas para ter acessos a sêrviços ou mesmo pagaÍ contas.

Em Santa Rita de Caldas - MG, vários ataques a caixas eletrônicos já

aconteceram; o último deles foi devastador, tendo sido utilizado forte armamento e

explosivos com grande poder de destruição. Chama a atenção a facilidade com que a

quadrilha destruiu as portas da agência e chegou ao cofre, em ação que durou cerca de

dez minutos. As fachadas modemas das agências, em geral revestidas de vidro,

eôRsrifiiem âtrâtivô e âlvÕ fái:il pâÍã ôs bâniliíios, sendo eâdã vez Ínàis visadãs.
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