
 

São Leopoldo, 03  de junho de 2020. 

 

 

 

Expediente nº 5652/2020 

INDICAÇÃO nº 020/2020 

 

Aportou no sistema processual legislativo proposição na 

modalidade de Indicação, protocolada pelo Vereador David, 

integrante da Bancada do PP.  A  Indicação vem assim ementada:  

Que a Prefeitura de São Leopoldo estenda rede de 

internet “Wi-Fi” gratuita já disponibilizados nas praças, 

para os bairros mais carentes do município. 

 

Quanto a iniciativa: 

A “Indicação é a proposição que sugere manifestação 

da Casa junto a autoridades estaduais ou federais, propondo, sugerindo 

ou solicitando a adoção de medidas de interesse público”,conforme 

disposto no artigo 89 do Regimento Interno. 

Os vereadores possuem legitimidade para a propositura 

de indicações, conforme previsto no artigo 78, inciso II, do Regimento 

Interno. 

Portanto, a proposição é formalmente constitucional. 

 

Quanto ao mérito: 

A  sugestão é de que o Sr. Prefeito Municipal forneça sinal 

de internet gratuito nos bairros mais carentes,  e não só nas praças. 

Permito-me comentar.  A vida passa pela conexão.  Nem 

mesmo o dinheiro é de papel!  



 

Há claramente um trânsito exclusivo no mundo digital, em 

todas as áreas da sociedade,  ao qual o próprio Estado aderiu 

integralmente. 

Assim, muitas pessoas acabaram por adquirir uma 

deficiência!  São aquelas que não se adaptaram a essa realidade ou 

por algum motivo estão marginalizadas eletronicamente – a internet 

ainda não é gratuita, tampouco, nessa condição, contempla 

integralmente o território municipal.  

Apesar do uso em massa das redes sociais, e dos mais 

variados aplicativos, há uma considerável  porção da sociedade que 

não está conectada.  Não por uma deficiência física,  mas por uma 

deficiência digital que estabelece uma limitação ao direito de ir e vir 

dentro dessa comunidade que é a rede mundial de computadores. 

Portanto,  o cidadão já não tem mais assegurado o seu 

direito de ir e vir,  isso porque muitos dos nossos atos mais comuns do 

dia-a-dia saíram do mundo físico,  e estão exclusivamente no mundo 

digital. 

A matéria de fundo diz com atribuições privativas da 

administração pública. Não há como haver regulamentação nesse 

sentido por iniciativa parlamentar,  sob pena de haver intromissão do 

legislativo na administração pública.  Assim,  tem lugar a “indicação”. 

Portanto o expediente é legal e constitucional. 

 

Quanto ao processo legislativo: 

Cumpre aduzir que os requerimentos de Indicações serão 

recebidos pela Mesa, que realiza sua leitura no Expediente e os 

encaminhará à Comissão Competente, assegurando o prazo de dez 

dias para discussão e votação nos termos do Art. 55 c/c Art. 93, ambos 

do Regimento Interno. 



 

Assim,  sendo a matéria comum a duas comissões,  opino 

pelo trânsito na CCJ para exame de constitucionalidade. 

É o que digo sub censura. 

Jefferson Oliveira Soares .’. 

Consultor Jurídico 

 

 


