
Estado de Sergipe 
Assembleia Legislativa 

INDICAÇÃO N 6I 2021 

Autoria: DEPUTADO  IRAN  BARBOSA 

Indico à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o 

Plenário, que seja encaminhada Propositura ao Excelentíssimo Governador 

BELIVALDO CHAGAS, e ao Ilustríssimo Diretor-Presidente do Banco do 

Estado de Sergipe - BANESE, HELOM OLIVEIRA DA SILVA, para que somem 

esforços no sentido de viabilizar a implantação de uma AGÊNCIA DO BANESE 

na cidade de São Cristóvão-Sergipe. 

Justifica-se esta propositura considerando-se que, naquela cidade, 

constata-se a necessidade de garantir e facilitar pontos de atendimento do banco e 

facilitar o acesso da população aos serviços bancários, através do atendimento do 

Banco do Estado. 

A cidade São Cristóvão, distante 23Km da capital sergipana, com 

população estimada em 90 mil habitantes, segundo o censo demográfico do IBGE 

de 2018, enquadra-se no perfil das cidades que necessitam de uma AGÊNCIA do 

BANESE, que possibilite o atendimento adequado e em tempo hábil à população na 

cidade, sem os transtornos do deslocamento obrigatório ou a utilização de caixas 

eletrônicos ou agências de bancos privados, em desfavor de uma agência pública 

genuinamente sergipana, capaz de suprir as demandas dos seus correntistas e 

ampliar o atendimento para populares de toda a região. 

Diante do exposto, solicito o apoio dos ilustrados componentes deste 

Parlamento, para a aprovação desta indicação. 

E-Mail:  depiranbarbosa@ALse.leg.br  / Fones: 79. 3216.6708/3216.6625  
Nose  - Av. Ivo do Prado s/n — 4° andar— Aracaju - Se 



Estado de Sergipe 
Assembleia  Legislative  

O TEXTO A SER ENVIADO DEVERÁ CONTER O SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo à 

iniciativa do Deputado  IRAN  BARBOSA, aprovou a INDICAÇÃO Nº  Lia6  /2021 

para que seja encaminhada Propositura ao Excelentíssimo Senhor 

BELIVALDO CHAGAS, Governador do Estado de Sergipe, e ao Ilustríssimo 

Diretor-Presidente do Banco do Estado de Sergipe - BANESE, HELOM 

OLIVEIRA DA SILVA, para que somem esforços no sentido de viabilizar a 

implantação de uma AGÊNCIA BANESE, na cidade de São Cristóvão-

Sergipe. 

Sala das Sessões, 28 de Julho 2021.  

IRAN  BARBOSA 

Deputado Estadual 
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