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APROVADO POR UNANIMIDADE 
ENCAMINHE-SE E PUBLIQUE-SE 

REQUERIMENTO No 61/201~ala das sessões ~t_ll_t cQtJA ~ 
PRESI~ CÂMARA 

Encaminhamento: A Telefônica Nivo 

Assunto: Requer providências que especifica 

Autor: Vereador José Ricardo Kiota 

O vereador que este subscreve, nos termos regimentais 
vigentes, após ouvido os pares, requer o encaminhamento da presente propositura a 
TelefônicaNivo, solicitando esforços da conceituada concessionária, para possibilitar a 
universalização da internet fixa, ou seja de acesso a banda larga, no Bairro Altos do Pinhal, 
nesta cidade, pois os moradores da localidade, ainda não contam com essa benfeitoria. 

JUSTIFICATIVA 

Este subscritor tem recebido diversas reclamações dos moradores 
do referido bairro, que não estão tão distantes da área central da cidade de Pinhalzinho/SP, 
reclamam que inúmeras vezes já solicitaram á aquisição dos serviços de internet Banda larga da 
Telefônica/VIVO e frequentemente as respostas são, indisponibilidade técnica no local onde é 
solicitado a instalação desse serviço, ou que o bairro em questão consta no plano de expansão 
da empresa, mas que não existe prazo para a concessionaria disponibilizar. Hoje existe 
munícipe que quer instalar internet em sua casa ou no seu estabelecimento, mas, a empresa 
não atende toda a demanda, o que é incompreensível por trata-se de um serviço pago. 

Vale ressaltar também, que a instalação de Internet Banda Larga no 
local mencionado, será de grande valia, visto que os moradores vêm enfrentando muitas 
dificuldades, por não ter o serviço disponível, e serem obrigados a se valer somente do serviço 
de internet discada e via-rádio. 

Com a evolução dos meios de comunicação e a necessidade cada 
vez maior que as pessoas têm de se comunicar via meio virtual, manter um serviço que ainda 
necessita de uma linha telefônica ocupada, altos custos com pulsos telefônicos e ainda a grande 
chance de se perder contatos, documentos e informações na constante falha de conexão é 
inadmissível. 

Assim sendo, solicito a atenção especial desta conceituada 
empresa quanto ao requerido acima. 
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