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ASSUNTO: NOS TERMOS REGIMENTAIS DESTA CASA, REQUEIRO A MESA

DIRETORA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE A EMPRESA VIVO S/A,

PARA QUE SEJAM TOMADAS PROVIDÊNCIAS NO QUE CONCERNE À

PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE TELEFONIA MOVEL E INSTALAçÃO DE

ANTENA RURAL DE TELEFONIA NO MUNICÍPIO OE TONANTINS/AM.

Defenido Pela PreSenhor Presidente,

Senhores (as) Deputados (as),
Em

JUSTIFICATIVA
Vice-Presi

Chegou a este Parlamentar, por meio de solicitação dos moradores

do Município de Tonantins/AM, reclamação sohre ausência de antena rural de

telefonia movel no município.

Assim, em razão da demanda apresentada a este Parlamentar,

verificou-se que a população do município, visitantes e os comerciantes sofrem por

causa da ausência de acesso à internet, bem comD de sinal de telefone, necessitando

da implantação de um sistema adequado de intenet e instalação de antena rural de

telefonia móvel nas localidades rurais e aldeias indígenas mais longínquas, de forma a

beneficiar 25 comunidades do município e orgãcs públicos, tais como, escolas e

unidades de saúde.

Ademais, no mundo cada vez mars digital, no Estado do Amazonas a

maioria dos municípios a população tem acesso precário à rede de internet. A conexão

é de suma importância, tendo em vista que acessibilidade das pessoas é essencial,

pois essas tecnologias podem trazer muitos beneficios à população, onde as pessoas

poderiam se comunicar melhor, se qualificar prcfissionalmente, principalmente nos

casos de jovens prestes a entrar no mercado de trabalho, realizar operações

bancárias e compras online com facilidade e até mesmo denunciar problemas sociais.
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Diante do exposto, solicito aos nobres Pares, à aprovação deste
requerimento para que seja encaminhado o expediente a Empresa VIVO S/A, para

víabilização do serviço apresentado no município retromencionado.
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