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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT.
Os Vereadores que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da
Casa, INDICAM as Suas Excelências Senhor Ataíl Marques do Amaral, Prefeito
Municipal, ao Dep. Federal José Augusto Curvo “Tampinha”, no sentido de buscar
entendimentos para que através do Ministério das Comunicações, o município de Poconé
possa ser contemplado com serviço de ampliação de rede celular via satélite, no
perímetro urbano e rural.
No contexto globalizado que vivemos a comunicação é essencial para
todos, principalmente para o setor econômico, e neste a ampliação da rede urbano e
rural faz necessária em razão de que ponto do Município tem sido prejudicado, uma vez
que, não existe sinal de telefonia móvel. O Município caminha rumo ao desenvolvimento
e as suas atividades comerciais tem ganhado forças no contexto estadual e para
consolidar este desenvolvimento torna-se necessário a ampliação do sistema, objeto de
reiteradas solicitações. Por este motivo, como representante do Município nesta Casa,
rogamos uma providência destas autoridades junto ao Ministério das Comunicações.
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de abril de 2017.
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