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O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma 

regimental e após ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa: 

 

Encaminhe ao Sr. Chefe do Poder Executivo solicitação para determinar ao 

órgão municipal competente que promova as tratativas necessárias, visando atender o 

Distrito de Passinhos, tanto na acessibilidade à internet, como visando a melhoria do 

sinal de telefonia móvel. 

Para tanto informa-se e sugere-se o seguinte: 

 

1. O núcleo urbano possui serviço de internet; 

2. Existe necessidade de extensão do serviço de internet, ao longo da RST 101, 

no trecho imediatamente anterior, assim como no posterior (cerca de 3,5 Km 

para cada direção), neste último incluindo as localidades da Ferreirinha e 

Brasília; extensão do acesso ao Rio da Galinha e extensão no segmento da 

Rua dos Trilhos; 

3. Frisa-se que os custos da extensão de tal serviço, no caso do acesso ao Rio da 

Galinha, em princípio seriam suportados pelos interessados, enquanto que 

para os demais acessos, haveria a necessidade de o município subsidiar ao 

menos parcialmente os custos.  

4. O atual serviço de internet chega via rádio, com a utilização de antena 

localizada em propriedade particular e é distribuído por fibra ótica; 

5. É possível, o próprio município instalar uma antena junto à área da 

Subprefeitura e disponibilizar para uso, mediante o instrumento adequado, à 

empresa prestadora de tal serviço; 

6. No tocante à telefonia móvel, já foram enviados esforços junto à empresa 

VIVO, porém sem êxito, sob a alegação de que a responsável pelo 

atendimento, segundo o leilão nacional, seria a empresa OI; 

7. Segundo apurou-se informalmente, existe a possibilidade de melhorar o sinal 

de telefonia móvel, com a instalação de uma antena (a mesma sugerida no 

item 4), acrescida de um repetidor de sinal de celular. 

8. Existe necessidade de providencie a instalação e ligação do novo poço 

artesiano perfurado na localidade da Baixada há cerca de um ano, conforme 

fotos em anexo. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente pedido justifica-se em razão do apontamento de tais necessidades pelos 

moradores do Distrito de Passinhos, que vem sendo reiterado ao longo dos últimos anos 

e ainda sem solução. 

De igual forma, o pedido se justifica em razão da necessidade do uso de 

tecnologias, em razão da pandemia, incluindo as crianças e adolescentes em idade 

escolar, além das pessoas que precisam adquiri produtos e serviços através de 

plataformas da internet. 

 

 

Sala das Sessões, 15 de Fevereiro de 2021 

 

 

 

Ver. ED MORAES 

MDB 


