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REQUERIMENTO nº 105-2020 
 
 JOSÉ CLARISVALDO SANTOS, LAÉRCIO DA COSTA HINOJOSA, HENRIQUE 
EZEQUIEL RIBEIRO NETO, GERSON DE CAMARGO E FABIANA CREMM NEVES 
SANTANA, Vereadores desta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, após 
ouvir o soberano plenário, REQUEREM a Douta Mesa, observadas as normas 
regimentais, que seja oficiado a Empresa VIVO, a possibilidade e a viabilidade da 
instalação de uma torre na Estrada dos Borges (Bairro Barrinha) e no Bairro de 
Itatuba, objetivando ter o sinal de telefonia celular. 
 

JUSTIFICATIVA: 
 A medida ora requerida está revestida do necessário interesse público, bem 
como indispensável instrumento para o exercício do mandato parlamentar. 
 A falta deste equipamento têm provocado uma série de transtornos em toda a 
região acima citada, porque sem a mencionada torre é impossível a comunicação via 
celular em toda área. 

Considerando que as mencionadas regiões já abrigam inúmeros moradores, e, 
é fácil se ter uma ideia do quanto se faz necessário e urgente normalizar-se as 
comunicações via telefone celular nessas regiões em questão, cujos os moradores 
precisam contar com a disponibilidade da telefonia celular para agilizarem suas 
comunicações e até questões relacionadas a trabalho. Este pedido se faz necessário 
porque já houve várias reclamações dos moradores. 

Importante citar que, a Estrada dos Borges faz divisa com o Município de São 
Lourenço e Embu- Guaçu, e tal melhoria irá beneficiar os moradores também do 
Bairro do Pocinho e Santa Rita. 

Contamos com atenção desta conceituda Empresa no pronto atendimento a 
esta propositura. 

São Lourenço da Serra, 21 de Outubro de 2020. 
 
 

_______________________________________ 
JOSÉ CLARISVALDO SANTOS 

VEREADOR 
 
 

______________________________________            _____________________________________________ 
LAÉRCIO DA COSTA HINOJOSA                         HENRIQUE EZEQUIEL RIBEIRO NETO 
                    VEREADOR                            VEREADOR 

 
 

___________________________________   ____________________________________________ 
     GERSON DE CAMARGO                 FABIANA CREMM NEVES SANTANA 

VEREADOR                  VEREADOR 
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