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O vereador/presidente Averaldo Barbosa da Costa, com fulcro no inciso X, do artigo 81, da Resolução n°
006/2015 (Regimento Interno), requer, após aprovação do Plenário, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Sr. EVANDRO NARCISO DE LIMA, Superintendente Regional da Caixa Econômica
Federal em Mato Grosso do Sul, solicitando providências em relação à Casa Lotérica de Costa Rica-MS,
que está fechada desde o dia 09 de fevereiro de 2019.

JUSTIFICATIVA

A Casa Lotérica de Costa Rica funciona como representante bancário da Caixa Econômica Federal, já que
o banco estatal não possui agência instalada no município. Dessa forma, muitos cidadãos costarriquenses
precisam recorrer à Lotérica da cidade para o pagamento de contas e boletos, aquisição de títulos de
capitalização da Caixa, realização de saques e depósitos, saque de benefícios sociais, realização de jogos
e apostas, saque do abono salarial, recebimento do seguro-desemprego e FGTS, além de abertura de
contas da Caixa, entre outros serviços.
Como Vossa Excelência já possui conhecimento, em Costa Rica funciona apenas uma Casa Lotérica, que
está fechada desde o sábado, dia 09 de fevereiro do corrente ano, portanto, há mais de uma semana, sem
oferecer nenhum tipo de atendimento aos cidadãos. Ademais, saliente-se que este não é um fato isolado,
levando-se em conta que no ano passado o mesmo estabelecimento permaneceu fechado durante 87 dias,
mais precisamente entre 1º de agosto e 23 de outubro de 2018.
Nós vereadores, eleitos democraticamente pelo voto e como legitimados representantes da população nas
mais diferentes esferas que delineiam interesses dos cidadãos, temos sido frequentemente procurados por
moradores locais, inconformados com os sucessivos episódios de fechamento e que clamam por solução.
De outra sorte, por meio do OFÍCIO N° 126/2018/CMCR/GP, encaminhado para Vossa Excelência e
que segue anexo, esta Casa de Leis já denunciou problemas relacionados com a Casa Lotérica de Costa
Rica, entre eles episódios de fechamento, formação de longas filas de espera e demora no atendimento,
além da recusa do representante do estabelecimento em prestar informações para os edis que compõem
este Parlamento Municipal.
Sendo assim, me sirvo do presente expediente para requerer da Superintendência da Caixa Econômica
Federal em Mato Grosso do Sul providências em relação ao funcionamento da Casa Lotérica de Costa
Rica e que, além disso, Vossa Excelência se digne em informar a esta Casa de Leis, por escrito, quais
ações o nobre representante do banco estatal pretende adotar no presente caso.
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Nestes Termos,
Pede e Espera Aprovação.

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES VER. SIMINO JORGE DE OLIVEIRA,
Costa Rica/MS, 18 de fevereiro de 2019

Ver. Averaldo Barbosa
Presidente(a) - MDB
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