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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 

Casa, ouvido o Plenário, INDICA ao Dep. Estadual Meraldo Sá, a necessidade de 
viabilizar junto de uma das empresas que operam no estado de Mato Grosso a instalação 

de torre de telefonia celular e internet no Distrito de Nossa Senhora Aparecida do 
Chumbo, município de Poconé-MT.  

 

O acesso à telefonia/internet acarreta facilidade de localização, de 
transações comerciais e da própria autonomia da população que vem a ser beneficiaria. 
Não se pode esquecer também as situações de emergência cuja o uso da telefonia faz 

uma enorme diferença na providencia a ser tomada. 

 

A grande demanda de usuários do sistema que residem e transitam pelo 
distrito, não possui comunicação via celular por falta de equipamento técnico que 
permite a comunicação entre o usuário do sistema com a própria comunidade. 

 

Com a instalação da torre os moradores do distrito não enfrentaram mais 
problemas com sinais de telefonia móvel e internet, pelo o que espera contar com a 
acolhida do Deputado a este pedido. 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 29 de fevereiro de 2016. 

 

 
                                 Vereador Zé Correa, do PR                                     

 


