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O subscritor da presente, Vereador NILTON LUCIANO DE
OLIVEIRA, com assento neste Poder Legislativo Müriicipal, nos termos do Art. 179 do Regimento Interno da
Câmara Municipal e de suas prerrogativas legais, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSO ao BANCO DO
BRASIL pelos os 100 (cem) anos de presença no Espírito Santo e 45 (quarenta e cinco) anos em Afonso
Cláudio/ES, que comemorar-se-á no em abril de 2017, com presença em 100% dos municípios capixabas,
com 97 agências e 399 pontos de atendimento próprios e em parceria com banço postal/correios).
O Banco do Brasil atua em áreas distintas como o agronegócio,
crédito para micro e pequenas empresas, negócios sociais, Microcrédito Produtivo Orientado - MPO, crédito
para pessoas com necessidades especiais, financiamento estudantil, seguimento pessoa física e
atendimento ao setor público.
A marca Banco do Brasil se mantém líder no segmento Bancos,
de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Mapa - prêmio Top of Mind. É listado, desde 2013, pela
revista Você S.A. como uma das empresas com as melhores práticas em gestão de pessoas e com
funcionários satisfeitos. O Instituto Ethisphere reconheceu, pelo segundo ano consecutivo, o Banco do
Brasil como uma das empresas mais éticas do mundo, sendo na América Latina o único banco a receber
este título.

É uma data muito importante para essa conceituada Instituição
Financeira, que, através de seus exemplares e dedicados funcionários e gerentes das mais diversas áreas,
vem sempre reforçando seu compromisso com a sociedade Capixaba e Afonsoclaudense de fomentar a
economia local, ser o maior parceiro do agronegócio e financiador dos sonhos de milhares de brasileiros.
A agência 0021 Vitoria/ES foi inaugurada em 02/04/1971, sendo a
vigesima primeira filial inaugurada pelo BB no país, sendo que a agência Afonso Cláudio foi inaugurada em
11 /04/1972, sendo a septingentésima sexagésima primeira (0761) agência brasileira.
O subscritor desta, Vereador NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA,
em nome do atual "gerente geral" e da atual "equipe de funcionários" aqui lotados, vem ressaltar e
reconhecer todo esforço e a participação do Banco do Brasil no desenvolvimento do município de Afonso
Cláudio e do Estado do Espírito Santo, respectivamente.
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Desta forma, gostaríamos de antecipadamente expressar nossa
homenagem e reconhecimento a todos os integrantes do "quadro funcional" da agência local, os quais não
medem esforços em bem atender nossos munícipes, jamais deixando de cumprir, cada vez mais, com
afinco a sua missão.
Portanto, o subscritor desta, após os trâmites regimentais e a
devida deliberação Plenária, REQUER que seja encaminhada cópia da presente MOÇÃO a pessoa do
Ilustríssimo Gerente Geral, JACKSON RAFAEL ALVES, para que, indistintamente, seja dado conhecimento
a todos dessa referenciada Agência Bancária no município, demonstrando assim o reconhecimento deste
Parlamentar em nome deste Poder Legislativo Municipal.
Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch
Afonso Cláudio/ES, 31 de março de 2017.

~
n
~tf

UCIANO DE OLVEIRA
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