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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: “Cria o Programa internet no campo, no âmbito do Município de
Carazinho.”

PROJETO DE LEI Nº      /2021

O vereador, abaixo subscrito, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta o projeto de lei,
que “Cria o programa internet no campo, no âmbito do Município de Carazinho”.

Carazinho, 01 de março de 2021

Alécio Silveira da Silva Sella - PP 
PROJETO DE LEI N°     /2021

“Cria o Programa internet no campo, no âmbito do Município de Carazinho.”

VEREADOR ALÉCIO SILVEIRA DA SILVA SELLA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
submete à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa internet no campo, que consiste no auxílio financeiro para
ressarcimento de despesas realizadas com investimentos em fibra óptica ou via rádio, para acesso
ao sistema da rede mundial de computadores, sendo beneficiados os moradores da zona rural.

Art. 2º Farão jus ao auxílio financeiro, de até R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitados ao custo do



investimento, os agricultores que se utilizarem da tecnologia de fibra óptica ou via rádio.
§ 1º Não haverá ressarcimento para qualquer despesa realizada anteriormente à vigência desta lei.
§ 2º Será concedido apenas 01 (um) ressarcimento de despesas por propriedade rural, ocupada
por pelo menos 01 (uma) unidade familiar, independentemente da quantidade de blocos de
produtor existentes em nome dos moradores da mesma propriedade.
§ 3º O valor referido no caput será reajustado pelo INPC, anualmente, na data de aniversário da
publicação desta lei.

Art. 3º Para obtenção do incentivo referido no Art. 2º, os interessados deverão se cadastrar junto à
Secretaria Municipal Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, e
preencher os seguintes requisitos:
I - a propriedade rural beneficiada deve estar localizada dentro dos limites territoriais do município;
II - estar em dia com as obrigações perante a Fazenda Pública Municipal;
III - comprovar, com a apresentação de Notas Fiscais da empresa contratada, o investimento
realizado para a instalação do acesso à internet na propriedade rural.
IV- comprovar através de documento emitido pela Assistência Social do município, ser de baixa
renda.
§ 1º O interessado terá direito ao ressarcimento após a análise e aprovação da Secretaria
Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, se presentes os requisitos previstos
anteriormente.

Art. 4° Os projetos e ações voltadas ao cumprimento desta Lei serão amplamente divulgados, de
forma a propiciar a efetiva participação da sociedade civil.

Art. 5° Fica facultado ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.

Carazinho, 01 de março de 2021

Alécio Silveira da Silva Sella - PP 

JUSTIFICATIVA

O objetivo do presente projeta de lei é facilitar ao homem do campo o acesso à rede mundial de
computadores. Sabe-se que o produtor rural, em sua atividade, está utilizando a mais avançada
tecnologia para maximizar seus índices produtivos, os quais trazem benefícios a toda a sociedade.
Em função disto, o acesso à rede mundial de computadores (Internet) se torna uma ferramenta
importante ao produtor rural. Ademais, a atual situação de pandemia trouxe a necessidade das
atividades escolares ocorrerem de forma on-line, o que prejudica o rendimento das crianças e
adolescentes que não tem o devido acesso as aulas.
Com o objetivo de facilitar e universalizar o acesso à internet no interior de Carazinho, o presente
Projeto de Lei, no intuito de fomentar, na forma de ressarcimento, parte dos custos para instalação
de sistema de internet por fibra óptica ou via rádio nas propriedades rurais do município. 
Além disso, busca proporcionar maior qualidade de vida às famílias que ainda residem no interior,



levando a elas parte das facilidades encontradas no centro urbano do Município. Como resultado
da implantação do presente projeto, haverá a pulverização de redes de fibra óptica pelo interior.

Alécio Silveira da Silva Sella - PP

Sala Antônio Libório Bervian, em 22 de março de 2021.

Alécio Silveira da Silva Sella - PP
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PROJETO DE LEI N°     /2021 
 

 
“Cria o Programa internet no campo, no âmbito 
do Município de Carazinho.” 

 
 
VEREADOR ALÉCIO SILVEIRA DA SILVA SELLA, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, submete à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa o seguinte Projeto 

de Lei: 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa internet no campo, que consiste no auxílio financeiro 

para ressarcimento de despesas realizadas com investimentos em fibra óptica ou via 

rádio, para acesso ao sistema da rede mundial de computadores, sendo beneficiados os 

moradores da zona rural. 

 

Art. 2º Farão jus ao auxílio financeiro, de até R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitados ao 

custo do investimento, os agricultores que se utilizarem da tecnologia de fibra óptica ou 

via rádio. 

§ 1º Não haverá ressarcimento para qualquer despesa realizada 

anteriormente à vigência desta lei. 

§ 2º Será concedido apenas 01 (um) ressarcimento de despesas por 

propriedade rural, ocupada por pelo menos 01 (uma) unidade familiar, 

independentemente da quantidade de blocos de produtor existentes em nome dos 

moradores da mesma propriedade. 

§ 3º O valor referido no caput será reajustado pelo INPC, anualmente, na 

data de aniversário da publicação desta lei. 

 

Art. 3º Para obtenção do incentivo referido no Art. 2º, os interessados deverão se 

cadastrar junto à Secretaria Municipal Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade 

Urbana e Meio Ambiente, e preencher os seguintes requisitos: 

I - a propriedade rural beneficiada deve estar localizada dentro dos limites 

territoriais do município; 

II - estar em dia com as obrigações perante a Fazenda Pública Municipal; 

III - comprovar, com a apresentação de Notas Fiscais da empresa 

contratada, o investimento realizado para a instalação do acesso à internet na 

propriedade rural. 

IV- comprovar através de documento emitido pela Assistência Social do 

município, ser de baixa renda. 



§ 1º O interessado terá direito ao ressarcimento após a análise e 

aprovação da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, se 

presentes os requisitos previstos anteriormente. 

 

 
Art. 4° Os projetos e ações voltadas ao cumprimento desta Lei serão amplamente 

divulgados, de forma a propiciar a efetiva participação da sociedade civil. 

 

Art. 5° Fica facultado ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei. 

 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação 

oficial. 

 

 

 

Carazinho, 01 de março de 2021 
 
 
 

Alécio Silveira da Silva Sella - PP



 

JUSTIFICATIVA 

 
O objetivo do presente projeta de lei é facilitar ao homem do campo o acesso à rede 
mundial de computadores. Sabe-se que o produtor rural, em sua atividade, está 
utilizando a mais avançada tecnologia para maximizar seus índices produtivos, os 
quais trazem benefícios a toda a sociedade. Em função disto, o acesso à rede mundial 
de computadores (Internet) se torna uma ferramenta importante ao produtor rural. 
Ademais, a atual situação de pandemia trouxe a necessidade das atividades escolares 
ocorrerem de forma on-line, o que prejudica o rendimento das crianças e adolescentes 
que não tem o devido acesso as aulas. 

Com o objetivo de facilitar e universalizar o acesso à internet no interior 

de Carazinho, o presente Projeto de Lei, no intuito de fomentar, na forma de 

ressarcimento, parte dos custos para instalação de sistema de internet por fibra óptica 

ou via rádio nas propriedades rurais do município.  

Além disso, busca proporcionar maior qualidade de vida às famílias que 

ainda residem no interior, levando a elas parte das facilidades encontradas no centro 

urbano do Município. Como resultado da implantação do presente projeto, haverá a 

pulverização de redes de fibra óptica pelo interior. 

 
 
 

 

Alécio Silveira da Silva Sella - PP 
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