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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

LEI MUNICIPAL N° 7.401, DE 29 DE AGOSTO DE 2011.

VEREADORA SANDRA CITOLIN PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO, ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL. .

fAÇO SAIJER. qu~ o Poder LeSislm:ivo aprov~~ e ~•.••na qualidade de seu Presidente,
de acordo com o g 5", do Art. ~s.4a Lei Orgânica Mupicipltl. prq~u!lo p seguinte Lei:

t:fttENT A: institui no âmbito do Mainlclpio de
ÇlU'alinho P "Programa Internet para Todos" e dá
outras prQvi~~nclas.

4\VTOR: Verea40r Gilnei Jarré

Todos",
Art. 1" - Fica institl!fdo no âmbito do t4~icípio de CaralintJo. O "Programa Internet p~

I 1,° - O "Proarama Internet para Todos" consiste PR lnstálaç~Q de pontos de acesso
$em fio (wireless) II Rede Mundial de ComputadQlli ~ "Internet" ll:m tpdos os bairros d!) Municfpio, I)OS
Distritos Industrílli~ (Carlos Aij&ustQFritl e Iroo Albuquerque), bem f,1PIUQ nos pistritP$ d~ São Bento.e
Pinheiro M~il. com () objetivo de promover a i"chlsAn digital da popu~çãQ atra~é~ do acesso em alta
v~loçjdade, publico e gratui19 a Rede "Internet". .'

• 1:," - - Os pontos de acesso referi40s no Parágrafo Primeiro pt!derao combinar
lecnologlas 4e redps < sem fip çom os meios cOIl"enci~nais de conexllo, levando e~çonsideraçao a
1oP9logia e as néce~idades de çpda pair.ro e distrito.

. Art. 1.°. Por meip do "Programa b'hlrllet para Todos". qo MuniclpiQ p~derá fomentar
programas de interconexão de redes e serviços que yiabilizem " ~essillili~ade uniy~rsltl a "Intem~t".
estabelecendo polfticas tari(lI;rias justas, inclusiv~ !j~bsidial1do twifas direcio~a~ a' detenninadas
categorias de usuâri9S. -

, Panigrafo (Jnh:o - As pollticas a que se refere. O "caput" do Artigo 2° deyerão garantir a
população o l'ICes~ gratuito' e livre a conteudas do' domínio pu~liçO. ~ucaçilo e cp11ura, ensino II
distâncja, infQrm-~ç~Ogovenmmental relevan!e M o Çidadao"d~~PlC!nto~deca$I.'r p~~lico e pessoal.

Art. 3. li ~~sta t-.el~erá ser regulllnwntada -P.MagarlUlUrsu~ e~ecuça9.

Arf. ~" - Esta Lei entn, em vigor na data de sua publicaçao.

Sala das Reuni~s Antônio Lipório Qerwig, em 29 de a8~sto de 2011.

Registre-se e Putllique - se:

r>-)

~ra Sandr.ll CilQlin
Presidente

,
Vereador ndrQhdams

Secrelálio ""

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.2221'000152

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

	00000001

