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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Xuxu Dal Molin

Adita-se ao Projeto de Lei nº 889/2021, Mensagem nº 158/2021, da Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, no
Órgão: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT, a seguinte proposta:

Artigo 1º - Fica aditado ao Projeto de Lei nº 889/2021, Lei Orçamentária Anual 2022, conforme abaixo:

 CÓDIGO DESCRIÇÃO
UO: 17501 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROGRAMA 385 Mato Grosso Maior e Melhor
AÇÃO: 2505 Regularização das atividades da pequena e média mineração e cooperativas do setor mineral
OBJETIVO  Objetivo: Organizar as atividades da pequena e média mineração e cooperativas do setor

mineral
Esfera  Fiscal
FUNCIONAL 22.663 22.663
GND  4 4 – Investimentos
Produto  Minerador regularizado
Modalidade 90 Aplicações diretas (Estado)
Fonte 100 Recursos Ordinários do Tesouro
Valor  R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
REGIÃO 1000 REGIÃO X – CENTRO

Artigo 2º - Para atender a presente Emenda Aditiva, far-se-á a utilização de recursos, conforme abaixo.

 CÓDIGO DESCRIÇÃO
UO: 30.102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
PROGRAMA 996 Operações especiais: outras
AÇÃO: 8048 Provisão para Emendas Parlamentares
OBJETIVO  Disponibilizar recursos às emendas parlamentares de que trata o parágrafo 16, do artigo 164 da

Constituição Estadual.
REGIÃO 9900 ESTADO
Esfera  Fiscal
FUNCIONAL 28.846  
GND 3/4 4 - Investimento
Modalidade 90 Aplicações diretas (Estado)
Fonte 100 Recursos Ordinários do Tesouro
Valor  R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

JUSTIFICATIVA

Dinamizar a economia do interior do estado, agregando valores e diversificando a base econômica com
instalação de Torres de Transmissão de sinal de celular para no Distrito de Pacoval no Município de
Santa Rita do Trivelato – Mato Grosso.

A instalação destas antenas é de extrema necessidade, visto que facilitará e agilizará a comunicação
entre as pessoas, contribuindo de forma significativa para a elevação da qualidade de vida e conforto
dos usuários da telefonia celular.

Considerando que a maioria dos habitantes possui aparelho de celular e tabletes com chip, onde os
mesmo ficam refém de rede Wi-Fi, usando uma alternativa de péssima qualidade além de forçar
pessoas a comprarem antenas rurais.

A infraestrutura Digital, além de servir ao consumidor de telefonia celular e internet banda larga, ainda
sustenta conexões de escolas, postos de saúde e delegacias, sendo responsável pelo programa de
monitoramento do governo.

Em nossa atividade parlamentar, acompanhamos de perto, a situação de diversos municípios, e por
todos os lugares o pleito se repete; a falta de sinal para celular. Portanto, atendendo uma demanda
antiga da população, destinamos emenda parlamentar de nossa autoria para METAMAT, para que
sejam tomadas providências urgentes para a implantação de torres/antenas de telefonia celular.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Dezembro de 2021

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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