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INDICA  AOS  SENHORES  DIRETORES  DAS
OPERADORAS  DE  TELEFONIA  MÓVEL  –
CELULAR,  EM  MATO  GROSSO:  VIVO,  TIM,
CLARO e OI; A NECESSIDADE DE SE INSTALAR
UMA  TORRE  DE  TELEFONIA  MÓVEL  –
CELULAR,  NO  DISTRITO  VALE  RICO,
MUNICÍPIO  DE  GUIRATINGA.

       Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno deste Parlamento Estadual, requeiro à
Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório aos Ilustríssimos
Senhores Diretores das Operadoras de Telefonia Móvel no estado de Mato Grosso: VIVO, TIM, CLARO e OI;
tratando da necessidade de se instalar uma torre de Telefonia Móvel – Celular, no Distrito de São Jorge,
município de Tangará da Serra. 
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Janaina Riva
Deputada Estadual



JUSTIFICATIVA

Recebemos expediente de lideranças daquela localidade, cujo teor indica a necessidade de se instalar uma
torre de telefonia celular na localidade de Distrito de Vila Rico, em Guiratinga.

Valei Rico é uma importante comunidade rural de Guiratinga, formada por pequenos e médios produtores
rurais, polarizando outras comunidades rurais da região, onde predomina a agricultura familiar voltada à
produção de hortigranjeiros e pecuária de leite.

Demandando uma melhor infraestrutura local, em especial no setor de telecomunicações – telefonia móvel,
daí a importância da instalação de uma torre de telefonia móvel, fator que muito contribuirá para a melhoria
da qualidade de vida da população local, bem como de todas as pessoas que por ali transitam.

Deste modo é que apresento o expediente indicatório aos nobres Pares, na certeza de sua aprovação e na
expectativa da especial atenção dos Diretores das operadoras de telefonia móvel no Estado de Mato Grosso
para o seu atendimento.
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