
 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº______ 
 

Dispõe sobre obrigatoriedade de 
instalação, em hospitais particulares, 
instituições bancárias, supermercados, 
shoppings centers e escolas 
particulares, de sistema de internet 
sem fio “wi fi” em suas dependências, 
e dá outras providências.   

Art. 1º Ficam obrigados os hospitais particulares, instituições bancárias, 
supermercados, shoppings Center e escolas particulares, a instalar sistema de 
internet sem fio “Wi-fi” e disponibilizar sinal de internet nas suas dependências 
gratuitamente; 

Art. 2º O sistema deverá ser gratuito e de livre acesso para os clientes desses 
estabelecimentos no horário comercial;  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. 

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.  

 

 
 

Vila Velha/ES, 21 de fevereiro de 2019. 
 
 

 
PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador Líder PR 
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JUSTIFICATIVA 
 

 
 
O presente projeto de lei obriga hospitais particulares, instituições bancárias, 
supermercados, shoppings Center e escolas particulares a instalar sistema de 
internet sem fio “Wi-fi” para acesso livre e gratuito pelos clientes dos referidos 
estabelecimentos, em suas dependências.  
 
Essa proposta tem por objetivo incentivar e ampliar o acesso à informação através 
da internet, trazendo maior conforto e garantia de comunicação às pessoas que 
esperam atendimento nos hospitais, instituições bancárias, que fazem compras nos 
supermercados e shoppings. Tem o condão de promover o maior acesso à 
informação e comunicação através das redes sociais como por exemplo “whatts app”  
em locais em que eventualmente a via telefônica é precária, como por exemplo, 
hospitais.  
 
Pelo acima exposto, temos a certeza que os nobres Pares irão aperfeiçoar este 
projeto e, ao final, aprová-lo no sentido de proporcionarmos aos munícipes de nossa 
cidade acesso à internet de forma gratuita quando presentes nestes 
estabelecimentos particulares.  
 
 
 

Vila Velha/ES, 21 de fevereiro março de 2018. 
 
 
 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
Vereador Líder PR 

 


