
  
  
  

MOÇÃO DE REPÚDIO 
  
Moção nº 11/2021 
  
  

                                   Considerando que a empresa de telefonia móvel Vivo possui milhares de 
clientes em Bálsamo, eis que se trata de um dos principais conglomerados de telecomunicações 
instalado em nosso país, prestando serviços diversos nessa área. 
  

                                   Considerando que nas últimas semanas o sinal da Vivo no município tem 
apresentado oscilações frequentes, deixando boa parte da população sem comunicação, o que é 
extremamente grave em razão da essencialidade dos serviços por ela prestados. 
  

                                   Considerando ainda que a piora do sinal da Vivo também tem trazido 
prejuízo a alguns comerciantes, que se utilizam de maquininhas de cartão conectadas a chips dessa 
empresa, e muitas vezes não conseguem fazer a cobrança das vendas e serviços prestados a seus 
clientes pela falta de sinal de internet. 

  
                                   Considerando que o momento atual em que vivemos tornou ainda mais 

indispensável os serviços da empresa referida, notadamente pela questão do acesso à internet, que 
atingiu inclusive crianças que ficaram impossibilidas de assistirem aulas no ambiente virtual. 

  
                                   Considerando que esta Casa de Leis já se manifestou anteriormente acerca 

de problemas nos serviços prestados pela empesa Vivo, o que demanda uma atuação contínua e firme 
do Legislativo, para exigir que esta empresa atenda melhor os consumidores de nosso município, que 
são por nós representados. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste município, 
apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO a empresa de telefonia 
móvel Vivo, em razão das constantes falhas de sinal em Bálsamo.        
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 12 de Agosto de 2021.  
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