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Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 3 2S& /2017

■ - se
O SXMO SR,

Autor: Vereador Guilherme Tiosso

PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: "Indica a realização de estudos junto à
empresa Byteweb Telecom para estabelecimento de

parceria para a instalação de pontos de Wi-Fi gratuito
y

em locais públicos do município"

i Senhor Presidente,

\Senhores Vereadores,
senhoras Vereadoras,

de conhecimento geral que o acesso à internet tem se espalhado pelo mundo todo. Em algumas
cidades brasileiras, até mesmo na Região Me:

ana de Campinas, alguns locais públicos, como praças

e parques, são dotados de Wi-Fi grati

Ciente dos benefícios que o acesso gratuito à internet sem fio pode proporcionar à população do
município, este vereador entrou em contato com uma das maiores empresas de fornecimento de internet da
região, a Byteweb Telecom. 1 iojc atendendo diversas cidades próximas a Americana, a Byteweb mostra-se

competente a realizar o trabalho e majnutenção necessários para a implantação do serviço.
Após contato com a empresa, foi viabilL

te vereador reunião com o Prefeito Municipal Sr.

Ornar Najar e representantes da Byteweb Telecom. que api

. -am ao chefe do Poder Executivo proposta

de parceria público-privada, em que seria inicialmente instalada a internet sem fio gratuita em determinadas

praças do município sem que houvesse ônus monetário à Prefeitura Municipal.
que vem sendo requisitado pela

Considerando que
população há algum tempo, é de

Byteweb Telecom por parte do setor cÕfnpètedSS

de estudos acerca da proposta da empresa
Municipal

INDICAMOS, atendidas as formalidades de praxe, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para
que junto ao setor competente da Prefeitura, providencie a referida indicação.

É a indicação.
Plenário Dr. Antônio A. Lobo, em 9 de agosto de 2017.
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