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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: (51) 3220-4234 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Esta Vereadora requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96 do
Regimento Interno deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do Município de Porto
Alegre, seja encaminhada a seguinte indicação ao Senhor Prefeito Municipal:

INDICAÇÃO

Recomendar, que seja instituído o Programa “Wi-Fi Comunitário” nas praças, parques e pontos
turísticos do Município de Porto Alegre, por intermédio de convênios e parcerias público-privadas, as
quais disponibilizarão sinal público de internet em locais que haja viabilidade para instalação.

A inciativa privada caberá a instalação e manutenção dos equipamentos, podendo afixar propaganda de sua
empresa nos locais em que seja destinado a concretização.

Ao Poder Executivo caberá garantir a utilização do serviço proibindo o acesso a sítios de pornografia,
apologia ao crime ou materiais ilícitos, através de fiscalização, utilizando-se de programas e/ou
equipamentos para este fim.

 

JUSTIFICATIVA

A internet, hoje, é uma ferramenta indispensável para nossas vidas, utilizada amplamente para capacitação e
conhecimento, de forma que uma política pública implementada para a população, sem dúvida resultará na
inclusão, conforto e maior qualidade de vida aos cidadãos. A disponibilização desse serviço poderá ainda,
incentivar a valorização dos espaços públicos, tornando-os mais atrativos. Sem dúvida, a implementação do
serviço de Wi-Fi gratuito irá trazer benefícios para o Município de Porto Alegre.

Além de ser um atrativo a mais para as praças, parques e espaços públicos da cidade, o serviço faz-se
necessário para o turismo, tornando a cidade mais moderna para turistas e moradores, e também mais
receptiva aos que a visitam. Igualmente o programa Wi-Fi Comunitário possibilitará o acesso à internet Wi-
Fi através de celular, smartphone, tablete, notebook e demais aparelhos que possuam dispositivos com o
padrão Wi-Fi de conexão à internet.

Assim, o presente Indicativo tem a finalidade de sugerir a implementação de uma política pública de acesso à
informação e à internet no Município de Porto Alegre, estabelecendo pontos específicos de “ilhas digitais”
em que deverá ser disponibilizado sinal gratuito de Wi-Fi.

Ainda, tal indicativo visa instrumentalizar a inclusão digital na democratização da informação, no acesso à
cultura e como ferramenta educacional, tarefa tão desafiadora e essencial a população.
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Vereadora Mônica Leal

Líder da Bancada Progressista.

Documento assinado eletronicamente por Monica Leal Markusons, Vereadora, em 25/05/2021, às
14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0237103 e o código CRC 78E651FD.
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