
 

MOÇÃO DE APOIO Nº 001/2017 
 

“Moção   de   Apoio   a Campanha em Defesa 
do Banrisul” 

 
 
 

 
 

  Os Vereadores que a esta subscrevem, observadas as disposições 
regimentais, vêm requerer seja submetida à apreciação e deliberação do Plenário 
desta Casa Legislativa a presente Moção de Apoio à luta contra a privatização do 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, por entender a importância do Banco para a 
economia gaúcha, assim como os serviços prestados à sociedade rio-grandense. 
Portanto, não concordamos com uma possível decisão de se desfazer do Banrisul. 

 
             O Banrisul está presente em 98,5% do território do Rio Grande do Sul, 
com 536 agências e 698 postos de atendimento espalhados em 347 municípios. Em 
97 cidades gaúchas o Banrisul é a única instituição financeira à disposição da 
população. O Banco fomenta o desenvolvimento da agricultura, sobretudo da 
familiar, de pequenas e médias empresas e constitui uma excelente ferramenta para 
os programas do governo estadual. Além disso, o Banrisul é sólido, possui 
patrimônio líquido de R$ 6,7 bilhões e registrou lucro de R$ 643,5 milhões em 2016. 

 
O Banco dos Gaúchos dá suporte a todos os setores da economia e 

presta atendimento onde os demais bancos comerciais não visualizam 
lucratividade.  A função social exercida pelo Banrisul é imprescindível para o 
desenvolvimento do Estado.  

 
Pelas razões expostas, apoiamos a Campanha Estadual em Defesa do 

Banco Público e solicitamos à Assembleia Legislativa RS, que não aprove qualquer 
proposta de federalização, privatização ou alienação do Banrisul. 
 

   Sala das Sessões, em 13 de abril de 2017. 
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