
Exposição de motivos ao Projeto de Lei n. 52/2017.

Senhor Presidente,

Senhora Vereadora e 

Senhores Vereadores

O processo de reestruturação no setor serviços com a introdução de recursos de
informática em larga escala,  tem levado à continuada redução do efetivo de trabalhadores
empregados, à semelhança do que já vinha sendo observado no setor industrial.

No setor serviços, destacadamente,  os serviços bancários, que anteriormente
era prestado através  do contato pessoal e direto entre usuário e prepostos das instituições
financeiras nas agências bancárias, passa gradativamente a ser realizado por meio eletrônico
ou caixas automatizados. Tais inovações elevaram exponencialmente a produtividade do setor,
e possibilitou a uma parte dos usuários do sistema maior eficiência e comodidade.

Entretanto,  inúmeras  atividades  continuam  sendo  prestadas  nos  guichês
mediante o atendimento personalizado, especialmente àqueles usuários que não têm acesso à
internet  ou  ao  próprio  sistema  bancários  –  não  dispondo  de  conta  corrente  ou  em outra
modalidade.

A automação  do  serviço  foi  acompanhada  pela  redução  do  contingente  de
funcionários,  acarretando  por  um  lado,  a  sobrecarga  de  atividade  para  os  trabalhadores
bancários  e,  de  outro  lado,  a  penalização  do  usuário  dos  serviços.  Tornou-se  comum  a
permanência  dos  usuários  em filas  enormes,  que  por  vezes  se  prolongam para  além dos
limites físicos da agência bancária, fazendo com que o consumidor dos serviços bancários
permaneça por horas em condições desconfortáveis e mesmo sujeito a intempéries.

O  Projeto  de  Lei  em  questão  é  fruto  do  processo  de  mobilização  dos
consumidores  em  defesa  dos  seus  direitos,  particularmente  dos  usuários  dos  serviços
bancários em Itapoá.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 25 de agosto de 2017.

Thomaz Willam Palma Sohn – PSD
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