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INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

 

O Vereador Felipe Camozzato, que subscreve, requer a V. Exa. que, após os trâmites regimentais, com
fundamento no art. 96 do Regimento desta Casa Legislativa e no Parágrafo Único do art. 55 da Lei Orgânica
do Município de Porto Alegre, seja encaminhada a seguinte

 

INDICAÇÃO

 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Porto Alegre,
 

INDICO      

 

A revisão, por parte do Executivo Municipal, do Decreto 13.384, de 10 de setembro de 2001, em especial no
que se refere ao art. 12, que estabelece o valor da Concessão de Uso do solo, subsolo e do espaço aéreo das
redes de infraestrutura, e ao art. 15 e seguintes, que dispõe sobre a dação em pagamento de infraestrutura,
transferida pelo empreendedor ao Município, consubstanciadas nos dutos, subdutos, caixas de passagem ou
emendas, cabos de fibra e outros itens que venham a consta no Termo de Compromisso. Sugere-se, ainda,
que essa revisão venha acompanhada da implantação de um novo marco infralegal para o uso do solo e
subsolo urbano, menos oneroso e mais compreensível para a sociedade civil.

 

JUSTIFICATIVA

 

A presente indicação se mostrou relevante após este Vereador ter recebido contato de uma série de
empreendedores que atuam diretamente na infraestrutura da cidade e sofrem, sistematicamente, com a
política pública supramencionada. Segundo eles, o custo de se abrir o pavimento para instalação de
infraestrutura é altíssimo e, por muitas vezes, impeditivo da atividade empreendedora.

 



Ademais, esses empreendedores informam que a solução normalmente adotada é a dação em pagamento,
através da instalação de esperas de cabeamento e a expansão da rede de fibra ótica gerida pelo Poder Público,
o que também é extremamente oneroso. Ora, não é adequado que os empreendedores de nossa cidade, que
visam oferecer serviços e produtos melhores para os porto-alegrense, sejam obrigados a arcarem com os
custos de expansão das redes administras pelo Poder Público.

 

Em que pese a rede pública de fibra óptica seja relevante, a sua expansão não pode representar um fator que
iniba investimentos na cidade ou que prejudique a qualidade dos serviços que nela se pretende prestar, tão
somente porque o Poder Público não deseja retirar recursos de seus cofres para realizar tal expansão. Nesse
sentido, elaboramos a presente indicação, no intuito de estimular o Poder Executivo, que é quem detém
competência sobre o tema, para que reveja a referida política pública e diminua os custos de investimento em
infraestrutura em Porto Alegre.

 

Porto Alegre, 23 de maio de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 31/05/2022, às
16:52, 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 0391412 e o código CRC BACB5AD5.
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