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A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa 

Catarina, reunida ordinariamente em sua sede, no dia 06 de novembro 

2018, aprovou a seguinte MOÇÃO DE APELO que deverá ser encaminhada 

à OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL TIM.  

 

 

MOÇÃO Nº. 004/2018 

 

Considerando que: 

 

- O Município de Riqueza S/C juntamente com suas comunidades foi 

beneficiada com a cobertura de telefonia celular, proporcionada pela 

operadora TIM, porém nestes últimos meses vem apresentando muitas 

falhas nas ligações, e momentos em que não é possível a realização de 

ligações, sendo assim, a qualidade dos serviços prestados está péssima; 

- A TIM é a principal operadora que presta serviços de telefonia 

móvel no Município de Riqueza/SC;  

- O serviço não abrange a totalidade dos usuários da telefonia móvel 

por problemas técnicos, que poderiam ser facilmente resolvidos pela 

operadora; 

- Esse fato tem causado vários transtornos e, por vezes, prejuízos à 

população;  

 

A Câmara Municipal de Riqueza, em aprovação de tais argumentos, 

apela à TIM, para que tome providências urgentes no sentido de adequar 

seus serviços aos interesses dos usuários/consumidores, atendendo a 

todos com qualidade e eficiência. 

Na certeza de vossa compreensão e também no empenho para que 

seja atendido o pedido, agradecemos. 
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Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima 

consideração e apreço. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza – SC, 06 de novembro de 

2018. 

 

 

Gerson Luiz da Luz       Caren Marlene Rutzen   Ivanir José Bertotti 
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