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EMENT A: Institui no ambito do Municipio de
Carazinho 0 "Programa Internet para Todos" e
da outras providencias.

Art. 10 Fica instituido no ambito do Municipio de Carazinho, 0 "Programa
Internet para Todos".

§ 10
- 0 "Programa Internet para Todos" consiste na instala-yao de pontos de

aces so sem fio (wireless) a Rede Mundial de Computadores - "Internet" em todos os bairros do
Municipio, nos Distritos Industriais (Carlos Augusto Fritz e Iron Albuquerque), bem como nos
Distritos de Sao Bento e Pinheiro Marcado, com 0 objetivo de promover a inclusao digital da
populayao atraves do acesso em aIta velocidade, publico e gratuito a Rede "Internet".

§ 20
- Os pontos de acesso referidos no Panigrafo Primeiro poderao combinar

tecnologias de redes sem fio com os meios convencionais de conexao, levando em considerayao a
topologia e as necessidades de cada bairro e distrito.

Art. r Por meio do "Programa Internet para Todos", 0 Municipio podera
fomentar programas de interconexao de redes e serviyos que viabilizem a acessibilidade universal
a "Internet", estabelecendo politicas tarifarias justas, inclusive subsidiando tarifas direcionadas a
determinadas categorias de usuarios.

Panigrafo iinico. As politicas a que se refere 0 "caput" do Artigo 2° deverao
garantir a populayao 0 acesso gratuito e livre a conteudos de dominio publico, educayao e cultura,
ensino a distancia, informayao governamental relevante para 0 cidadao e documentos de carater
publico e pessoaI.
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o presente Projeto de Lei.visa promover a inclusao dos cidadaos, dos orgaos publicos, da

educa<;ao, da cultura e das empresas na sociedade de informa<;ao e na comunica<;ao digital. Desta

forma objetivamos a diminui<;ao das desigualdades sociais, pois 0 Governo disponibiliza apenas

programas de incentivo a aquisi<;ao de computadores, faltando as politicas publicas de estimulo ao

Podemos observar que para a dissemina<;ao da "Internet", necessitamos da participa<;ao

do Poder Publico, pois precisamos de investimento na infra-estrutura, redes de "wireless", bem

como na tomada de decisoes e acesso amplo e igualitario aos conteudos oferecidos via "Internet".

E nosso papel facilitar 0 acesso do cidadao ao meio de comunica<;ao e aos sistemas.
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JustIficatlva:

o presente Projeto de Lei visa promover a inclusao dos cidadaos, dos 6rgaos publicos, da

educac;ao, da cultura e das empresas na sociedade de informac;ao e na comunicac;ao digital. Desta

forma objetivamos a diminuic;ao das desigualdades sociais, bem como 0 livre acesso ao

conhecimento. Pois 0 Governo disponibiliza apenas programas de incentivo a aquisic;ao de

computadores, faltando as politicas publicas de estimulo ao uso da "Internet".

Podemos observar que para a disseminac;ao da "Internet", necessitamos da participa<;ao

do Poder Publico, pois precisamos de investimento na infra-estrutura, redes de "wireless", bem

como na tomada de decis5es e acesso amplo e igualitario aos conteudos oferecidos via "Internet".

E nosso papel facilitar 0 acesso do cidadao ao meio de comunica<;ao e aos sistemas. E
imprescindivel que 0 direito de dispor deste servic;o de acesso a "Internet" deixe de ser

considerado uma mera ac;ao dos Governos para se transformar em politica prioritaria de nosso

Municipio.
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