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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 021/2015

A Vereadora infra-assinada, no uso de suas atribuições legais e na forma
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja
encaminhado Ofício às Operadoras de Telefonia Celular TIM, OI, CLARO E
VIVO, solicitando instalações de torres de transmissão de sinal para o Bairro de
Triângulo do Marco e o Distrito de Panacuí, neste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 30
de abril de 2015.

Antônia Glaucy Osterno Rios
Vereadora - DEM
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Justificativa

A instalação de torres para transmissão de sinal de telefonia celular
para os locais discriminados no presente Requerimento é uma reivindicação
dos moradores das referidas comunidades, que, impossibilitados de utilizar o
telefone móvel, sentem-se alienados, pela importância e abrangência do
serviço de comunicação em todo o Município.

É de extrema necessidade o pedido, visto que proporcionará facilidade
na comunicação entre moradores e familiares, até mesmo no acesso a serviços
básicos e essenciais, como segurança pública e saúde, contribuindo, assim,
para uma melhor qualidade de vida.

É inadmissível que essas comunidades, que contam com considerável
número de habitantes, não possam usufruir de um serviço imprescindível e de
incontestável importância.

Diante do exposto, peço a atenção dos nobres colegas na aprovação
do Requerimento, para que as operadoras estejam a par do problema e, assim,
possa estudar a possibilidade de realização do pleito.
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