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ZANCHETTA, Diego.

Prefeitura adia intimação a operadoras de telefonia

móvel: empresas serão chamadas a regularizar instalação de antenas
de celular a partir da próxima 3a feira, uma semana após prazo inicial.
Correio Popular, Campinas, 17 abr. 2003.
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Prefeituraadiaintimaçãoa
operadoras
detelefonia
móvel
Empresas serão chamadas
a regularizar instalação de
antenas de celular a partir
da próxima 3iJfeira, uma
semana após prazo inicial

A Prefeitura de Campinas prorrogou o prazo definido para intimar as seis
operadoras
de telefonia
móvel que possuem torres de
antena celular instaladas na
cidade em situação irregular. As empresas seriam chamadas a partir do dia 15deste mês para regularizarem a
situação de suas antenas
com base na nova legislação
municipal para o setor, em
vigor desde fevereiro do ano
passado. De acordo com o
secretário Municipal de
Obras, Pedro Bigardi, as
empresas serão convocadas
a partir da próxima terça-feira, uma semana após o prazo inicial.
"Estamos terminando de
analisar caso a caso as antenas para chamar as empre~~-

sas e mostrar a elas o que precisa ser feito para que a regulamentação seja obtida", disse Bigardi. Hoje, Campinas
possui 156torres transmissoras de sinais para a telefonianióvel, tódas em situação
irregular. Pela lei municipal,
as anten~s só podem ser instaladas com a aprovação de
60% dos moradores que
vivem em um raio de 200
metros de onde o aparelho
está instalado.
Após os representantes
das operadoras serem ouvidos pela Prefeitura, eles terão
um prazo de dez dias para
conseguirem o alvará de funcionamento junto ao Departamento de Uso e de Ocupação do Solo (Duos). "Vamos
analisar as agendas das
empresas para definir as convocações. A nossa intenção é
regularizar o setor de telefonia móvel em Campinas nos
próximos seis meses", afirmou o secretário de Obras.
(Diego Zanchetta/Da Agência Anhangüera)
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Moradora protesta contra Instalação de torre no bairro
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