
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 472/2022 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 13 de maio de 2022.

Referente: Requerimento n° 100/2022
4aSessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
ester

PROTOCOLO
1257/2022

DATA/HORA 
16/05/2022 14:58:18Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 100/2022 de autoria dos Nobres Vereadores Adilson 

Aparecido e Izelda Gongalves Carnauba Cintra, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Modernizagao, Tecnologia e Inovagao por 

meio de seu Memorando n° 78/2022- SMC, cooia anexa.

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

Atenciosamente

V.
DANILO MACHADO

Prefeito Municip

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



CAJAMAR
PREFEITURA

MODERNIZACAO E COMUNICA^AO

Cajamar, 04 de maio de 2022.

Memorando n° 78/2022-SMC

A Secretaria Municipal de Governo

Assunto: Resposta ao Memorando n° 0938/2022 

Requerimento n° 100/2022 - 4a Sessao

Senhor Vereador Adilson Aparecido, em resposta ao Requerimento n° 
100/2022 - 4a Sessao, onde e solicitado a possibilidade da instalagao de 
antenas de cobertura de sinal de celular na estrada do Bairro Olaria e 
Ponunduva.

Agradecemos a iniciativa, e informamos que entramos em contato com 
a empresa de Telecomunicagao TelefOnica Brasil S.A (VIVO). Ja as empresas 
Claro Brasil e II, tivemos que solicitar uma reclamagSo pela Agencia Nacional 
de Telecomunicagbes (ANATEL) devido a dificuldade em tratativas com as 
mesmas e nao possuirem urn canal de atendimento para solicitagoes 
vmculos nao contratuais, conforme copias em anexo.

Diante os fatos estamos aguardando urn posicionamento das empresas 
contatadas para dar os devidos andamentos da solicitagao 
necessidade de acesso a comunicagao nas regioes mencionadas.

com

e supnr a

Sem mais, ficamos a disposigao para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Andre^ Luiz de Andrade Monteiro
Secretario Adjunto Modernizagao e Comunicagao

\

(11) 4446 - 7695 - PRA^A JOS£ RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060



CAJAMAR
PREFEITURA

MODERNIZA£AO E COMUNiCA^AO

Cajamar, 27 de abril de 2022.

Memorando n° 78/2022-SMC

A Secretaria Municipal de Governo

Assunto: Resposta ao Memorando n° 0938/2022 

Requerimento n° 100/2022 - 4a Sessao

Senhor Vereador Adilson Aparecido, em resposta ao Requerimento n° 
100/2022 - 4a Sessao, onde e solicitado a possibilidade da instalagao de 
antenas de cobertura de sinal de celular na estrada do Bairro Olaria e 
Ponunduva.

Agradecemos a iniciativa, e informamos que entramos em contato 
as empresas de Telecomunicagoes, TIM, Telefonica Brasil S.A (VIVO), Claro 
Brasil e a Agencia Nacional de Telecomunicagoes (ANATEL) conforme copias 
em anexo dos e-mails enviados.

Diante os fatos estamos aguardando um posicionamento das empresas 
contatadas para dar os devidos andamentos da solicitagao 
necessidade de acesso a comunicagao nas regioes mencionadas.

com

e supnr a

Sem mais, ficamos a disposigao para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Andre Luiz de Andrade
Secretario Adjunto Modernizagao e Comunicagao

nteiro

\

(11) 4446 - 7695 - PRA^A JOS£ RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060



melissa.monteiro@cajamar.sp.gov.br

De: melissa.monteiro@cajamar.sp.gov.br 
quarta-feira, 4 de maio de 2022 10:02 
'relacionamentoempresas.br@vivo.com.br'
SOLICITACAO DE ANALISE DE COBERTURA DE SINAL DE TELEFONIA MOVEL

Enviado em:
Para:
Assunto:

Prezada OPERADORA VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A),

Representando a Secretaria Municipal de Modernizagao e Comunicagao da Prefeitura Municipal 
de Cajamar.

Viemos atraves desta, solicitar a possibilidade de efetuar uma analise de cobertura de sinal de 

telefonia movel celular nas estradas que interligam durante toda sua extensao nos Bairros da Olaria 

e do Ponunduva (Estrada Joao Felix Domingues e Estrada Francisco Misse),e no Bairro do 

Guaturinho na Cidade de Cajamar, Sao Paulo.

Salientamos que ausencia de sinal de telefonia movel celular, prejudica os cidadaos para contatar 

servigos de emergencia, como SAMU, Bombeiros, entre outros, alem de dificultar contatos 

profissionais, familiares e de varias outras modalidades. A dificuldade de comunicagao tambem faz 

com que a populagao tenha de se sujeitar a resolver pessoalmente situagoes que poderiam ser 
solucionadas prontamente via contato telefonico.

Localidade essa que abrange urn numero significative e que vem aumentando a cada ano o numero 

de moradores dos bairros acima mencionados, diante dos fatos e de extrema importancia a 

cobertura de sinal para que seja entregue e direcionado a todos com fim de suprir a necessidade 

de acesso a comunicagao.

Sem mais, ficamos a disposigao para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Melissa Monteiro

Secretaria Municipal de Modernizagao e Comunicagao

Prefeitura Municipal de Cajamar

i
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Solicita^ao - Protocolo n° 202205046907053 PENDENTE

ANATEL

Redamado CNPJ do 

Assinante
46.523.023/0001-81

EzTIM

Nome do 

Assinante
Municipio de CajamarTipo de 

Atendimento Reclama^ao

Telefone de 
Contato

(11) 4446-0022Serviqo Celular Pre-Pago

Nome de 
Contato Melissa Monteiro Local Cajamar - SP

Data de 
Registro

Assunto Atendimento 04/05/2022

Indisponibilidade do canal de 

atendimento
Problema Data de 

Resposta 14/05/2022

Descri^ao do problema

Prezados,
Venho atraves desta manifestar que as empresas de telecomunicagoes, Claro Brasil e TIM nao 

possuem urn canal de atendimento para orgaos publicos que querem fazer solicita^oes sem ter 
vinculo contratual.
Por dias tento contato na ouvidoria, via e-mail, chat, telefone 0800 e so encaminhavam para 

especificos de atendimento e nao sabiam auxiliar de forma correta os procedimento necessario. 
Sou servidora da Prefeitura Municipal de Cajamar, e gostaria encarecidamente que 
e-mail para poder solicitar a possibilidade da cobertura de sinal movel de celular nas extensoes do 
Bairro Ponunduva, Olaria e Guaturinho, 
nao ter acesso a comunicagao.
Aguardo urn breve retorno,
Atenciosamente,
Melissa Monteiro

canais

me enviassem urn

qual os moradores da regiao tern sido prejudicados porna

Historico

SITUAgAO/PEDIDO
Solicitagao Aberta - 04/05/2022 15:58:25

RESPONSAVEL PELA A^AO
Municipio de Cajamar

Documento eerado em 04/05/2022 15:58:44 do site: httDs://aoDs.anatel.eov.br/AnatelConsumidor/ConsumidorMinhasSolicitacoes.asDX 1 / 1



Solicitaqao - Protocolo n° 202205046905449 PENDENTE

ANATEL

Reclamado 46.523.023/0001-81CNPJ do 
Assinante! /Claro-

Nome do 
Assinante

Municipio de CajamarTipo de 
Atendimento Reclamagao

(11) 4446-0022Telefone de 
Contato

Serviqo Celular Pre-Pago

Nome de 

Contato
Melissa Monteiro Local Cajamar - SP

Data de 
Registro

AtendimentoAssunto 04/05/2022

Indisponibilidade do canal de 

atendimento
Problema Data de 

Resposta 14/05/2022

Descri^ao do problema

Prezados,
Venho atraves desta manifestar que as empresas de telecomunicagoes, Claro Brasil e TIM nao 
possuem urn canal de atendimento para orgaos publicos que querem fazer solicitagoes sem ter 
vinculo contratual.
Por dias tento contato na ouvidoria, via e-mail, chat, telefone 0800 e so encaminhavam para canais 
especificos de atendimento e nao sabiam auxiliar de forma correta os procedimentos necessaries. 
Sou servidora da Prefeitura Municipal de Cajamar, e gostaria encarecidamente que me enviassem 

e-mail para poder solicitar a possibilidade da cobertura de sinal movel de celular nas extensoes do 
Bairro Ponunduva, Olaria e Guaturinho, na qual os moradores da regiao tern sido prejudicados por 
nao ter acesso a comunicagao.
Aguardo urn breve retorno,
Atenciosamente,
Melissa Monteiro

urn

Historico

SITUA^AO/PEDIDO
Solicitaqao Aberta - 04/05/202215:55:44

RESPONSAVEL PELA A£AO
Municipio de Cajamar

Documento cerado em 04/05/2022 15:56:27 do site: httDs://aQDS.anatel.eov.br/AnatelConsumidor/ConsumidorMinhasSolicitacoes.asDX 1 / 1



EEstado de S3o Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUER1MENTO N° 100 / 2022

Senhor Presidents,

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informs a esta Casa de Leis:

Com base no artigo 5° da Constituigao Federal e a Lei Federal N° 
12.527/2011 A Lei Geral de Acesso a Informagao, para que seja oficiado a 
Agenda Nacional de Telecomunicagoes (ANATEL), a empresa TIM, a 
Telefonica Brasil S.A (VIVO), e a empresa CLARO Brasil, solicitando 
informagbes sobre se ha possibilidade de instalagao de antenas de cobertura 
de sinal de celular na estrada do bairro Olaria que da acesso ao bairro do 
Ponunduva, como tambem no bairro do Ponunduva, cidade de Cajamar-SP.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presents Requerimento, tendo em vista que levando em 
consideragao que os moradores do bairro do Ponunduva sempre sofreram com 
a dificuldade de comunicagao movel devido a falta de sinal de celular. O 
numero de moradores do bairro mencionado acima tern crescido a cada ano e 
com isso se faz necessario que o servigo de telefonia movel seja melhorado.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 24 de margo de 2.022.

Vj.

r

.... Adi Ison Aparecido 
Vereador 

REPUBLICANOS

IzeldiG'onfMSMaijIi'fintra’.
Vereadora

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
AP?9iVAD0 emAiscussao e vota<;ao unrca 

na 4 - sessao ( ] <k,ou. 
com

niArr; . O-
A -<T-' Wotos fayoraveis, 

a/? \_votospontrariose
O-lA CA idCAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

byte npao\
PROTOCOLO
708/2022

emDATA/HORA 
24/03/2022 16:59:03

USUARIO
martha SauloAndi iii Rmlrifftips

President^

Ip^TmNETtiOOPREFErro'l

alter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sab'faulo
^5


