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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, na forma regimental, seja
encaminhado expediente desta Casa ao Ilustríssimo Senhor Diretor da Vivo para o
Centro-Oeste, João Truram, com cópia para o Ilustre Gerente Regional da Vivo em Mato
Grosso do Sul, Heriberto Liberatti, solicitando a extensão da rede de telefonia móvel no
Município de Itaporã-MS, com a instalação de torres da operadora nos Distritos de Piraporã
e Carumbé, atendendo a zona urbana e rural que sofre com a falta de cobertura e constantes
oscilações do sinal, como pleiteado por toda a população local e pelo Vereador José Odair
dos Santos, cuja iniciativa motivou o abaixo assinado anexo e a aprovação de indicação pelo
Poder Legislativo Municipal.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário Deputado Júlio Maia, 30 de abril de 2013.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDTx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBoa parte dos mais de 20 mil habitantes do Município de
Itaporã-MS residem nos distritos e zona rural, utilizando os serviços da operadora de telefonia
móvel VIVO. Entretanto, sofrem diariamente com a falta de comunicação decorrente das
constantes oscilações de sinal e inexistência de cobertura em determinados pontos e regiões.
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMilhares de Itaporanenses residentes nos Distritos de
Montese, Piraporã, Santa Terezinha, Carumbé e na zona rural não estão tendo direito à
comunicação, o que seria resolvido com a instalação de torres nos pontos estratégicos
mencionados, quais sejam: no Distrito de Piraporã, cobrindo os Distritos de Montese e
Santa Terezinha, e também aos limites com o Município de Douradina-MS; e, no Distrito do
Carumbé, o que atenderia as diversas propriedades rurais localizadas na região. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXToda a comunidade encontra-se engajada no pleito,
consoante demonstra o abaixo assinado anexo, que busca reforçar o pedido e obter medidas
aptas a viabilizar a ampla comunicação entre os munícipes, além da integração regional por
meio da extensão da cobertura do sinal de telefonia móvel. x

