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Exmo Senhor Prefeito Municipal 

Alceu Diel 

 

INDICAÇÃO DO VEREADOR ANTÔNIO CARLOS PEDROLO. 

 Senhor Prefeito, indico a criação de Projeto de Lei que deverá dispor acerca de 

Programa que vise a concessão de Internet Móvel Wi-fi na praça da sede e dos demais distritos 

do Município de Tiradentes do Sul/RS. Tendo em vista que a matéria compete privativamente 

ao Prefeito, conforme previsto ao art. 73, VI, IX da Lei Orgânica do Município e ao art. 61, §1º, 

II, “b” da Constituição Federal-aplicado por simetria aos Municípios. 

Assim, nos termos do artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal ofereço a 

presente indicação sobre a matéria, a qual já vem acompanhada de anteprojeto. 

 

JUSTIFICATIVA A PROPOSTA DO ANTEPROJETO 

Levando em consideração o avanço da tecnologia e a necessidade de 

acompanhamento da “era digital”, assim como, tendo em vista que muitas pessoas não 

possuem condições de ter acesso a internet, entendo por adequada a presente proposição. 

Diante dos avanços pelo mundo e lançamentos de novas tecnologias é que possuímos 

a necessidade de mantermos a informação ao alcance de todos. 

Destaca-se que muitas vezes nossos jovens não possuem condições de ter acesso a 

internet para pesquisar e conectar ao mundo. 

A Internet como um serviço público é um direito de todos, uma vez que produz muitos 

efeitos, seja por poder conter em si todos os demais serviços de telecomunicações, seja pela 

sua utilidade na educação, na economia, na saúde, na cultura, etc.  

Ainda, que o serviço “acesso à Internet” deve ser considerando com muito mais 

importância, pois ela se tornou essencial a nossas vidas em todos os sentidos. 

Destaca-se ainda que vários municípios já disponibilizam internet gratuita para os seus 

munícipes e visitantes, com pontos fixos de acesso ao sinal WI-FI em praças públicas. 

Assim, entendo viável a proposição com a disponibilização de acesso em todos os 

distritos do município, alcançando assim um maior número de munícipes.  
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Contudo, tendo em vista que o Projeto de Lei, se proposto, gerará despesas de caráter 

continuado, deverá o mesmo ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro do exercício em que irá entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a 

origem dos recursos para seu custeio, nos termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e assim cumprir o estabelecido no artigo 169 da Constituição Federal. 

Ainda, necessário que seja verificado e, em caso positivo, deverá o Projeto de Lei ser 

instruído com a informação de que a presente ação possui previsão na lei de Diretrizes 

orçamentárias, podendo ser incluída na previsão do Orçamento Anual. 

 

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul/RS, aos 03 do mês de abril de 2017. 

 

 Antônio Carlos Pedrolo  

Vereador da bancada do PT 
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ANTEPROJETO DE LEI Nº002, DE 03 DE ABRIL DE 2017 

Cria o “Programa de Internet Móvel Wi-fi PRAÇA CONECTADA” na 

Praça da Sede e dos demais Distritos do Município de Tiradentes do 

Sul/RS e dá outras providências. 

Art. 1° Fica criado no âmbito do Município de Tiradentes do Sul o “Programa de Internet 

Móvel Wi-fi PRAÇA CONECTADA”. 

§1º O Poder Executivo Municipal fornecerá aos frequentadores e usuários da praça municipal 

do distrito da sede e das praças localizadas nos demais distritos de Alto Uruguai, Porto 

Soberbo, Novo Planalto e Lajeado Bonito, internet móvel Wi-fi, que poderá ser acessada por 

meio de celular, smartphone, tablet, notebook e demais aparelhos que possuam dispositivos 

compatíveis com o padrão Wi-fi de conexão à internet. 

§2º A conexão à internet disponibilizada nas praças públicas dos distritos será gratuita.  

Art. 2º O Poder Executivo Municipal deverá informar aos usuários e frequentadores, por meio 

de placas informativas afixadas em local de fácil visualização, a disponibilidade do serviço 

gratuito de internet via Wi-fi. 

Parágrafo único. Cabe ao Poder Executivo regulamentar a forma de acesso dos usuários ao 

programa disposto no artigo anterior.  

Art. 3º A Prefeitura Municipal de Tiradentes do Sul está autorizada a instalar em seu sistema, 

programas ou equipamentos que proíbam o acesso a sites de pornografia, apologia ao crime 

ou materiais ilícitos.  

Art. 4º Fica autorizado desde já o Poder Executivo Municipal firmar contratos, convênios ou 

parcerias e demais termos aditivos para execução da presente Lei.  

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.  

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul/RS, aos 03 dias do mês de abril de 2017. 

Antônio Carlos Pedrolo 

Vereador da Bancada do PT 
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JUSTIFICATIVA AO ANTEPROJETO Nº 002/2017 

 

Portanto senhores e senhoras propomos aqui uma inovação para nosso município e 

contamos com a compreensão e aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

Tiradentes do Sul/RS, aos 03 dias do mês de abril de 2017. 

 

 

 


