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Nos termos do art. 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer a
Mesa Diretora, depois de ouvido o spberano Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado ao Diretor
Institucional da Oi no Estado de Mato Grosso - Ilmo. Sr. Guilherme Luiz Teixeira Alves para que esclareça a
seguinte indagação: 

O Município de Santa Cruz do Xingu,  mais precisamente na divisa do Município com Vila Rica, encontra-se
sem sinal de telefonia e Internet, desde o mês de novembro de 2016. ressaltando que há a liberação de
comunicação desde o ano de 2010, inclusive na região supracitada. 

Desta forma, requer explicações da operadora OI sobre o ocorrido na região e o prazo para o
restabelecimento do sinal na área afetada. 

.

JUSTIFICATIVA

A Associação dos Produtores de Santa Clara, estabelecida no Município de Santa Cruz do Xingu, nos
interpelou sobre a falta de sinal que encontra os assentados da região desde o mês de Novembro de 2016. 

Com a falta do sinal, os moradores daquela região estão sofrendo diversos reveses, pois a falta do sinal
impossibilita os mesmos de efetuar ligações e utilizar a Internet, tão necessários nos afazeres do dia a dia. 

Ressalta-se que a comunicação tinha desde o ano de 2010  e cobria toda a região de Santa Cruz do Xingu,
porém foi interrompida em 2016 e não mais se restabeleceu. 

A região onde o impacto se deu foi na divisa do Município com Vila Rica, mais precisamente no rio
Comandante Fontoura e o sinal GPS (satélite) da região é Ponta GPS - 36.89268905521. 

Assim, requer da operadora Oi explicações sobre o ocorrido e o devido restabelecimento do sinal na região. 

Deste modo, requer aos Nobres Pares pela aprovação da presente, por ser de exttrema necessidade para a
região. 
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Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 3.209, Bairro Centro Sul - Cuiabá-MT - CEP: 78020-90

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Outubro de 2017

 

Silvano Amaral
Deputado Estadual
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