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                      Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvido o Plenário, REQUER a Mesa Diretora seja encaminhada expediente a 

ANATEL, a urgente necessidade de vim fazer um estudo técnico no município de Poconé, 
em especial na região do Bairro Núcleo Habitacional Cidade Rosa – Cohab Nova, e toda 

parte alta da cidade até a região do Boqueirão. Pois em 2017 a ANATEL respondeu 
através do Oficio nº 410/2017/SEI – ANATEL, processo nº 53545.000820/2017 – 67, 
lida na Câmara Municipal em 12/04/2017, informando que o município o sinal da Claro, 

Vivo, Oi, TIM estão sendo atendidos. Mas na realidade aqui no município nessa região 
citada o sinal é péssimo não funciona e os cidadãos há mais de anos vêm reclamando e 

eu sou prova disso, pois moro na região citada e estamos solicitando a urgência 
necessidade que a ANATEL envie um técnico para ver in loco, para descobrir o que está 
acontecendo, nessa região tem várias antenas de rádios, TVs e outras. Temos o Aeroporto 

Municipal e só um especialista na área para saber o que está acontecendo e atender toda 
essa população que estão sendo prejudicados, pois paga pelo serviço que não tem. 
 

Solicitamos ainda que a ANATEL encaminhe um representante para uma 
reunião com membros da Comissão de Vereadores no dia 15 de outubro de 2018, ás 

09h00min na Câmara Municipal para esclarecer e solucionar o problema. 
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de setembro de 2018. 
 

 

                     Vereador Márcio Fernandes – MDB. 
 

 


