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XXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora desta Augusta Assembleia Legislativa, nos
termos regimentais e após ouvido Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste
Poder ao Ilustre Superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Sr.
PAULO ANTUNES SIQUEIRA, com cópias ao Gerente Regional da CEF em Aquidauana, Sr.
RAMÃO PORTES e, ao Secretario de Estado de Governo, Sr. Osmar Domingues Jerônimo,
solicitando a imediata instalação de uma Agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em
Miranda, vez que o Município é servido apenas por um Posto de atendimento desta
instituição, o qual instalado em supermercado que dista 4 Km do centro da cidade e, à única
casa lotérica que prestava atendimento encerrou as atividades, cujo pleito atende proposição
do Presidente da Câmara Municipal daquela cidade, Vereador Celso Moraes, o qual se
soma aos reclamos de parcela da população, conforme contextualiza no Ofício nº.131/2011
daquele Legislativo, que segue cópia em anexo.x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Deputado Júlio Maia, 17 de maio, de 2011.x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado Estadual FELIPE ORROx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXO pleito há de sensibilizar as autoridades nominadas, vez que Miranda,
segundo recente censo populacional, possui cerca de 26 mil habitantes, portanto Município
de médio porte e, por isso comporta abrigar uma Agência da Caixa Econômica Federal. x
x
XXXXXXXXXXXXXXDemais, o único posto de atendimento da CEF no Município, além de
ser instalado em um supermercado que dista 4 Km do centro da cidade, não atende a
demanda em razão da sobrecarga de serviços decorrente do fechamento da única casa
lotérica que havia no Município. Sobretudo, cumpre assinalar que o limite de saque no posto
é fixado em R$ 1.000,00.x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeste modo, os aposentados e os tomadores de empréstimos e
correntistas da CEF, são obrigados a se deslocarem até a cidade de Aquidauana para obter
atendimento de seus interesses, assim, ocasiona grandes transtornos à população de baixa
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renda, que muitas vezes sequer tem recursos apara arcar com as despesas de transporte e
alimentação quando se dirigem até Aquidauana.

