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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 002 / 2020 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Eurico de Jesus Teles Neto, Indica: 
A Central de telecomunicação 01 Móvel possibilitando da colocação 01 (uma) 
Torre de telefonia 01 móvel nas proximidades do povoado Juá, cuja altitude é de 
450 Metros ao nível do mar, ou onde acharem conveniente, É importante frisar 
que essa torre tem por Objetivo de atender as comunidades vizinhas situadas na 
área Rural do Município de Paulo Afonso, Bahia. 

Justificativa 

A instalação desta torre é de extrema necessidade, visto que facilitará e agilizará a 
comunicação entre pessoas, contribuindo de forma significativa para a elevação da 
qualidade de vida e conforto dos usuários da telefonia celular, pois já conta atualmente 
com uma população de aproximadamente 12.280 habitantes incluindo as localidades 
vizinhas Apesar de já haver outras operadoras no município a população que 
encontra-se Extremamente prejudicada com os péssimos serviços prestados deseja a 
instalação dos serviços da 01 Móvel, haja visto que todos os municípios vizinho conta 
com a telefonia móvel da 01 de excelente qualidade e por já conhecermos os serviços 
pedimos que nossa AREA RURAL DE PAULO AFONSO- BA, seja atendido pela 01 
Móvel, assim ira facilitar e baratear os custos que temos quando ligamos para o fixo em 
nossa cidade e para nossos amigos e familiares que moram em municípios vizinhos e 
usam como principio a operadora os serviços 01 móveis. 

Na esperança de que essa ilustre diretoria Institucional será solidária a esta 
reivindicação, solicito aos nobres colegas o apoio na aprovação da mesma. 

Sala das Sessões em 15 de janeiro, de 2020 
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