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REQUERIMENTO Nº 001/10 

 

Considerando que é dever do vereador zelar pelo bem estar do município e fiscalizar as 

empresas prestadoras de serviços de interesse comum em nosso município. 

Considerando que nessa época do ano onde sabemos bem, trata-se de um período chuvoso, 

por isso essas empresas tem que estarem preparadas para essa estação do ano. 

Considerando que nós, povo de Roseira, temos em nosso município a Telefônica, empresa 

na qual é prestadora de serviços de telefonia e internet. 

Considerando que nos mês de janeiro de 2010 nosso município ficou praticamente dos dias 

15 até 19 de janeiro sem internet, e sabemos que tanto os munícipes quanto os empresários do nosso 

município dependem desse serviço além do qual também tivemos problemas nas linhas de telefone 

no qual eu mesmo tive minha linha de telefone muda por alguns dias. 

   E pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que o senhor Prefeito 

Municipal Marcos de Oliveira Galvão, oficie a empresa TELEFÔNICA, com esse requerimento em 

anexo, informando a população de Roseira quando esses problemas deixarão de acontecer com tanta 

freqüência e como a empresa Telefônica fará para ressarcir financeiramente os assinantes de 

telefones que ficaram mudos por alguns dias e os assinantes de Speedy, sendo nas residências bem 

como nas empresas de nosso município que ficaram sem o serviço pelo período acima citado. 

Lembrando que recentemente a Telefônica foi penalizada pela ANATEL, mas infelizmente não tem 

conseguido nos atender de forma na qual nós merecemos, pois como clientes somos pagadores de 

seus serviços. 
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Que deste se dê conhecimento a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), aos 

empresários de nosso município, e ao jornalista Arthur Marques do jornal “O Aparecida”. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2010. 
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