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REQUERIMENTO 019/2022 

De 28/03/2022 

AUTORES VEREADORES:  ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA E MATEUS APARECIDO LIMA.     

 

Ementa: Solicita Oficializar a CPFL – Companhia 

Paulista de Força e Luz, para que quando a mesma executar 

serviços de substituição de postes de madeira por postes 

de concreto, tome o devido cuidado para que caso haja 

necessidade de corte de cabos de telefonia e de internet, 

que após a realização dos serviços, faça novamente a 

ligação dos cabos de telefonia e internet.     

 

CONSIDERANDO QUE:        

 A CPFL é responsável pela troca lâmpadas, troca de 

reatores, poda de árvores que atinjam a rede e remoção 

de postes em local impróprio, substituição de postes de 

madeira por postes de concreto, e outros serviços no 

município;  

 Aqui na cidade de Santa Lúcia, constantemente a CPFL 

realiza serviços de substituição de postes de madeiras 

por postes de concretos, pois a empresa tem total 

responsabilidade pelo poste se o mesmo tiver fiação 

elétrica;  

 Temos recebido constantemente reclamações de mo-

radores e de diversas empresas de telefonia e internet 

que puxam cabos dos postes da CPFL de comum acordo com 

a empresa de emergia elétrica, em conformidade com a 

legislação e normas da CPFL e de maneira não clandestina; 
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 Quando a CPFL realiza serviços, principalmente de 

substituição de postes, vem ocorrendo que a mesma, está 

cortando os cabos de telefonia e de internet indevi-

damente, causando transtorno aos clientes dessas em-

presas, com o corte dos serviços e também as empresas, 

pois tem que realizar serviços de ligação dos cabos 

novamente;   

 Recentemente a CPFL realizou serviços de substi-

tuição de postes, na Rua Teodoro Furgieri, defronte ao 

número, 477, no Jardim Esperança, na cidade de Santa Lúcia, 

e deixou os cabos de telefonia e internet totalmente 

soltos.           

Diante do exposto, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA e MATEUS APARECIDO LIMA, vereadores, investidos em 

suas atribuições conferidas por Lei e depois de ouvido 

o douto plenário, REQUEREM Oficializar a empresa CPFL – 

Companhia Paulista de Força e Luz, para que quando a mesma 

executar serviços de substituição de postes de madeira 

por postes de concreto, tome no devido cuidado para que 

caso haja necessidade de corte de cabos de telefonia e 

de internet, que após a realização dos serviços, faça 

novamente a ligação dos cabos de telefonia e internet, 

na Rua Teodoro Furgieri, defronte ao número 277, no Jardim 

Esperança, na cidade de Santa Lúcia.      

  

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 28 de 

Março de 2022. 
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