
ASSEMBLEIA
DE MINAS 
Poder e Voz do Cidadão 

OF. N° 307/2021-GDDM-SL 

Scte Lagoas/MG, 18 de agosto 2021 

Ilustrissinmo Gerente. 

O Deputado que este subscreve solicita a V. S'. melhorias no sinal de internet 

móvel no Distrito de Vargem Grande, Zona Rural do município de Baldim/MG. 

Justificativa: O atendimento ao pedido supra é necessário tendo em vista que a 
velocidade 3G não tem atendido de maneira satisfatória a demanda da comunidade de 
Vargem Grande sendo de extrema importância a ampliação para a velocidade 4G. 

Além disso, vale ressaltar que os sinais de telefonia e internet, além de beneficiar 

a população, irá atender as necessidades das pessoas, alunos e trabalhadores que precisam 
deste recurso para desenvolver suas funções. 

E sabido que a falta e/ou sinal fraco é fator causador de transtornos para a 

população que se sente isoladas tendo em vista a necessidade do meio virtual para as 
relações interpessoais e familiares no momento atual além de ser um mecanismo que 
contribui para a prevenção de ansiedade e sentimentos depressivos nesse momento de 
pandemia. 

Ademais, é notório que as ferramentas virtuais têm viabilizado a produção,
compartilhamento e troca de conteúdos educativos com riqueza de informações, abrindo 
portas a muitas possibilidades de aprendizados.

Segue oficio em anexo de autoria de Remi Rodrigues, vereador da cidade de 
Baldim Minas Gerais. 

Diante disso, solicita, nos parâmetros legais, as providências que se fizerem 
necessárias objetivando o atendimento deste pedido. 

Desde de já, antecipo agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Douglas Melo 
Deputado Estadual 

Movimento Democrático Brasileiro MDB 

Ao IImo. Sr. Dr. 
Ricardo Mascarenhas Lopes Cançado Diniz 

Diretoria de Relações Institucionais da Telefönica/VIVO 
Belo Horizonte/MG

Gabinete do Deputado Douglas Melo 

AV. Maurilio de Jesus Peixoto, 1638 - Boa Vista- Sete Lagoas - Minas Gerais-35700-138 

Tel: (31) 3773-1991 - gabinetedouglasmelo@hotmail.com 



19/08/2021 Oficio Deputado Douglas Melo 

Data: 19-08-2021 [08:56:48 -03] 
De: Fabiana Aparecida da Silva <fabiana. aparecida@almg.gov.br 
Para: ricardo.diniz@telefonica.com 

Assunto: Oficio Deputado Douglas Melo 

Prezado, 

Venho por intermédio deste encaminhar para fins de protocolo ofício 307/2021, pleiteando melhorias no sinal 
de internet móvel no Distrito de Vargem Grande, Zona Rural do município de Baldim/MG. 

Segue em anexo oficio de autoria de Remi Rodrigues, vereador da urbe supracitada.

Aproveito a oportunidades para renovar votos de estima e apreço por V.Sa. 

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos. 

Att. 

Fabiana Silva 

Assessoria Deputado Douglas Melo 

www.depdouglasmelo.com.br 
Facebook:depdouglasmelo 
(31) 37731-991
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