INDICAÇÃO Nº 23/2018
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com
as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal,
que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Márcio Fernandes,
Deputado Estadual, solicitando gestões junto à Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, no sentido de melhorar a qualidade do sinal de
telefonia e de internet, oferecidos pelas as Empresas VIVO, OI, TIM e CLARO,
no município de Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
Há algum tempo os serviços de telefonia móvel e
sinal de Internet oferecido em nossa cidade pelas empresas Vivo, Oi, Tim e Claro
são de péssima qualidade e vem causando seríssimos transtornos a todos os usuários.
Tal situação chegou ao limite do aceitável e a
população não mais suporta a falta de qualidade dos serviços oferecidos pelas
operadoras citadas e os transtornos que tal situação tem causado no dia a dia das
pessoas e das empresas.
Aparecida do Taboado é uma cidade localizada na
divisa do Estado de MS com o Estado de SP e, em razão de sua localização
geográfica, recebe muitos visitantes em feriados prolongados ou em datas especiais
como exemplo na Festa do Peão de Boiadeiro, que é uma das mais tradicionais do
país e em todas estas situações os problemas que são enfrentados pelo nosso povo,
são experimentados também pelos turistas e visitantes, que levam daqui uma
imagem muito ruim quanto aos serviços de telefonia móvel e sinal de Internet.
Diante disso, solicito de Vossa Excelência gestões
junto as Empresas Vivo, Oi, Tim e Claro no sentido de melhorar, em especial, a
qualidade do sinal de internet, queda de conexão, velocidade e outros no município
de Aparecida do Taboado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 19 de fevereiro de 2018.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

