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CÂMARA MUNICIPAL DE ANGELIM 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PODER LEGISLATIVO 

Os Vereadores que este subscrevem e assinam, com base e respaldo no Regimento 
Interno, REQUEREM o abaixo exposto: 

REQUERIMENTO N° 043/2021. 

REQUEREMOS, a Mesa, com fluxo no Inciso - III, Parágrafo - 1° do Artigo - 230, do 
Regimento Interno, depois de ouvido o Plenário, desta Casa Deliberativa Municipal, para 
apresentar aos mui dignos e proficientes Colegas Parlamentares Municipais desta Casa 
Deliberativa Municipal o presente Requerimento, visando corroborar com o 
desenvolvimento Urbano no Bairro Nova Aliança de nosso município, objetivando a 
essência de Sua Excelência o Senhor Prefeito desta municipalidade, no sentido de ser 
efetuado respeitando-se a Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, através de 
Convênio e/ou Contrato com as Operadores Móveis da Tim, Claro e Vivo, seja Instalada 
no querido Bairro Nova Aliança, extensivo ao Bairro Beira Rio e Rua popularmente 
conhecida como Rua da Lama, uma Torre de Sinal para Celular com WIFI GRÁTIS, com 
Capacidade de até (04) quatro Quilômetros Quadrados, haja vista a premente 
necessidade social, em podermos ajudar todas as famílias que residem nesses Bairro 
to querido por todos Angetinenses. Sabemos, que problemas desse tipo, no entanto, 
são relativamente raros. O mais comum é que esses aplicativos ofereçam uma maneira 
simples e eficiente de se conectar à internet em qualquer lugar, por isso, apelamos para 
a sensibilidade humana e administrativa do Senhor Prefeito Márcio Douglas, já 
constatada pelo povo e para o povo, atenda esta reivindicação justa e promissora em 
favor de uma Coletividade que necessitam desse ímpar serviço, uma vez que estamos 
em pleno Século XXI, e o Desenvolvimento Urbano Sustentável., progride cada vez mais. 
Por outro lado, esperamos contar com o total apoio dos nobre pares, na aprovação desta 
Proposição de cunho social. 

Plenário Vereador José Guilherme da Costa, em 18 de maio de 2021. O 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ANGELIM 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PODER LEGISLATIVO 

Caros colegas Vereadores, que fazem esta Casa de Ressonância! 
Para um entendimento maior e melhor, no esboço acima e em nossa Proposição, 

com toda vênia, solicitamos a Instalação de uma Torre de Celular com WIFI GRÁTIS, com 
Capacidade de até (04) quatro Quilômetros Quadrados, e com isto, atendermos todo 
Bairro Nova Aliança, Beira Rio e Rua da Lama, levando através de várias opções no 
mundo tecnológico de hoje, para as famílias que ali residem. 

Desta forma, citaremos alguns exemplos de WIFI GRÁTIS E OPERADORAS: 
WIFI GRÁTIS DA TIM: 
Clientes Tim que não queiram utilizar seu pacote de dados podem fazer uso do Tim Wi-
Fi. A operadora disponibiliza o serviço nos locais em que tem cobertura, facilitando o 
acesso em grandes centros e locais com grande concentração de atividades de lazer, 
como bares e restaurantes. De modo geral, há vários transmissores pelas cidades e 
cada um cobre um perímetro de 150 metros. Basta você ativar o seu Wi-Fi e procurar 
pela rede da companhia. A Tim disponibiliza o download gratuito do aplicativo Tim Wifi 
para usuários do sistema Androide, permitindo que a conexão seja rápida e fácil. 
WIFI GRATIS NET E CLARO: 
A Net e Claro são empresas parceiras e há algum tempo resolveram unir seu acesso 
gratuito ao Wi-Fi em uma única rede. Dessa forma, seus clientes não precisam consumir 
o pacote de dados contratado, aproveitando mais os serviços da operadora. 
WIFI GRÁTIS DA VIVO: 
A Vivo também disponibiliza o Vivo Wi-Fi para que seus clientes possam estar 

Sconectados mesmo em locais públicos. Ela disponibiliza o serviço em centros mais 
movimentados, para que mais usuários tenham acesso, além de bares, restaurantes, 
shoppings e aeroportos. 
A gratuidade está disponível para quem for adepto dos planos de banda larga e internet 
móvel e o acesso é feito com seu login e senha do Meu Vivo. Após fazer o primeiro login 
no serviço fora de casa, sempre que ligar seu Wi-Fi na rua essa opção aparecerá para 
você. Caso esteja em um local com boa receptividade, a conexão será instantânea. 

Desta forma, caros colegas Vereadores, depois de efetuarmos as devidas 
elucidações de nosso propósito, e acharmos veementemente com esses serviços 
efetuados, estamos corroborando para o Desenvolvimento Sustentável de nossa 
Angelim, e, principalmente, levando, alta tecnologia gratuitamente, as queridas famílias, 
residentes no querido Bairro Nova Aliança. Daí, nosso apelo veemente a Sua Excelência 
Prefeito Márcio Douglas, e que se possível, seja extensivos as preexcetências Senador 
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Humberto Costa, Deputado Estadual Romrio Dias, e Federal, Sebastião Oliveira, para 
que juntos, INTERCEDAM junto as Operadoras Tim, Net Claro e Vivo, nas pessoas de seus 
proficientes Presidentes. 

Da decisão desta Casa e do inteiro teor, dê-se conhecimento as autoridades 
precitadas, enviando-lhes Cópias, através de Sua Excelência, Prefeito Márcio Douglas 
Cavalcanti Duarte. 

Plenário Vereador José Guilherme da Costa, em 18 de maio de 2021 

Brha6 dos Santos Caldas 
Vereador Pre da Câmara 
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