
CÂMARA DO MUNICIPIO DE APIAI 
ESTADO DE SÃO PAULO 

*PORTAL DA MATA ATLÂNTICA* 
PALACIO MIN. MARIO GUIMARÃES 

CNPJ 50.784..248/0001-69 
 
 

 
_________________________________________________________________ 

 Rua XV de Novembro, 247 – Centro - Fone (15)3552-1569/3552.1104 – CEP 18.320-000 – APIAI - SP 
 

INDICAÇÃO N. 010 DE 2021 
 
 
 
               INDICO observadas as formalidades regimentais ao Senhor Prefeito 
Municipal, bem como seja oficiado à ANATEL e à operadoras de telefonia de 
celular, visando a instalação de uma torre de captação e retransmissão de 
sinais de celular no bairro Caximba, neste município.  
 

     Sabemos que o senhor Prefeito Interino trabalhou por 16 anos junto 
à empresa Telefônica e hoje Vivo, exatamente na instalação e manutenção do 
sistema de telefonia celular, razão essa que tem o propósito especial de 
solicitar seus bons préstimos em interceder junto à ANATEL e às operadoras 
do serviço, a fim de que alguma operadora de telefonia móvel instale uma torre 
de recepção e retransmissão de sinais de celular no Bairro Caximba, para 
atender seus moradores e usuários em trânsito pela SP.250 que corta a 
localidade.   

 
      A implantação do serviço no interior do município significa a tão 
propalada universalização do serviço, já que são  comunidades rurais  
compostas por um expressivo número de moradores e que depende do uso de 
telefonia para resolução dos mais diversos assuntos afetos ao cotidiano. 
 
        Estima que a instalação do sistema de telefonia móvel na Caximba 
atenderá um grande número de habitantes espalhados, com diversas casas 
residenciais e comerciais, além dos condutores que transitam diariamente pela 
rodovia.  
 
                Certo pois,  que o serviço atenderá conforme dito milhares de 
usuários, além dos moradores das proximidades, comunidades rurais, região 
estritamente agrícola e com grandes áreas de cultivo.  
 
 Aguardando suas dignas providências, ao ensejo queira acolher nossos 
antecipados agradecimentos, renovando-lhe o testemunho do mais alto apreço 
e consideração.  
         
 
   Palácio “Min. Mário Guimarães”, em  
   11 de Fevereiro de 2021.  
    
 
   JOAO PAULO CORDEIRO DE LIMA  
                               (VEREADOR) 


