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REQUERIMENTO CONJUNTO N°. 1212021 

AUTORIA: TODOS OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MUANÁ 

OBJETO: Requerem da empresa de telefonia Claro S.A, em caráter de 
urgência a instalação de uma estação transmissora de radiocomunicação 
na localidade no Alto Rio Atuá, Vila Valéria, na região do Marajó, Estado 
do Pará, Município de Muaná. 

JUSTIFICATIVA: 

O requerimento em pauta se faz necessário, pois a falta do referido 
equipamento tem provocado uma série de transtornos e mesmos prejuízos 
em toda Vila Valéria, porque sem a mencionada torre é falha à 
comunicação via celular em toda aquela área, o que dificulta inclusive a 
movimentação da economia na região. 

Considerando que a mencionada vila já alcança um número 
estimado de habitantes, além de importantes empresas comerciais e 
industriais, é fácil se ter uma ideia do quanto se faz necessário e urgente 
normalizar-se as comunicações via telefone celular na região em questão, 
cujos proprietários igualmente precisam contar com a disponibilidade da 
telefonia celular para agilizarem suas comunicações de negócios e 
empreendimentos. 

Diante disto tudo é que requeremos a esta empresa de Telefonia, 
reivindicando em caráter de urgência serviços técnicos com objetivo de 
melhorar o sinal de telefonia celular, haja vista ser serviço essencial aos 
moradores daquela área de nossa cidade. 

Plenário Said Rauda Kalif, 26 de maio de 2021. 
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