
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 1.425/2022- PMC/SMG

Cajamar/SP, 25 de novembro de 2022.

Referente: Requerimento n° 279/2022
16a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUA'*IO
marths

PROTOCOLO
3130/2022

DATA/HORA 
01/12/2022 16:45:36Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 279/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Saulo Anderson Rodrigues e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Modernizagao, Tecnologia e 

Inovagao, por meio de seu MEMORANDO n° 396/2022- SMMTI, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

4

DANILO BARB
Prefeito Municipal

ACHADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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MOOEONIZACAO. TECNOLOCIA E INOVACAO

MEMORANDO n° 396/2022 - SMMTI

Cajamar, 23 de novembro de 2022.
Quarta-feira

Ao
DEPARTAMENTO DE APOIO TECNICO E LEGISLATIVO

Assunto: Resposta ao Requerimento 279/2022

Considerando o requerimento supramencionado expedido 
pelos Vereadores Flavio Alves Ribeiro e Cleber Candido Silva, quanto a 
verificaqao junto a Operadora de Telefonia e Internet da possibilidade de 
providencias no sentido de melhorar o sinal transmitido pela torre no Bairro do 
Ponunduva;

Informamos que foi solicitada as principais operadoras 
atuantes em nosso municlpio, informaqao acerca de estudo para ampliagao da 
area de cobertura, levando em considerapao todas as areas de sombra 
existentes e regulamentapao vigente da ANATEL.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos 
de elevada estima e distinta considerapao.

Atenciosamente

u

cescantonio
Secretario Adjunto de Modernizapao, Tecnologia e Inovapao

Departamento de Apoio 
T&cnlco e Legislative

2 * NOV 2022

(11) 4446 - 0000 - PRAQA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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Estado de S§o Paulo

REQUERIMENTO N° 279 / 2022
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuAmo
marthaSenhor Presidente: DATA/HORA 

20/10/2022 17:22:20
PROTOCOLO
2825/2022

Senhores Vereadores:

Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido que sua Excelencia, 
informe a essa Casa de Leis apos verificar junto a Operadora de Telefonia e Internet 
atuantes na Cidade de Cajamar, a possibilidade de providencias no sentido de melhorar o 
sinal transmitido pela torre no Bairro Ponunduva.

JUSTIFICAT I V A

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que pela ma qualidade do 
sinal de telefone e sinal de internet, prestado no bairro Ponunduva vem prejudicando os 
usuarios que necessitam deste meio de comunicagao por questao de seguranga, trabalho 
e estudos. Em urn mundo hiper conectado, cujas tecnologias cada vez mais sao 
sincronizadas umas com as coisas, a internet tornou-se essencial no dia a dia da grande 
maioria dos cidadaos, indispensavel para muitos profissionais. A melhoria no fornecimento 
da internet e sinal de telefone e fundamental para inclusao digital, bem como a rapidez e 
eficiencia nos servigos contribuindo para o avango do Municlpio.

Plen^rio Ver. Waldomiro dos Santos - 20 outubro 2022.
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