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PARECER Nº 1137/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0228/15. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereador Alessandro Guedes, que visa 
criar no âmbito do Município de São Paulo o “Programa Wi-Fi Livre Sampa”. Este programa 
consistirá, em suma, na disponibilização de sinal público e gratuito de internet através do 
sistema Wi-Fi em espaços e prédios públicos, com velocidade mínima de 512 kbps (quinhentos 
e doze kilobits por segundo). 

Em sua justificativa, o ilustre Edil explicita que os objetivos do projeto ora em análise 
são a inclusão digital, a ascensão social e a integração de benefício à sociedade, inspirados no 
objetivo fundamental da República de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e no princípio constitucional 
da igualdade. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne as condições necessárias para 
tramitar, já que o Município tem competência legislativa para editar normas afetas à prestação 
de serviço público pela Municipalidade, nos termos do inciso I do artigo 30 da Carta Política, e 
do artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Paulo.  

Além disto, na promoção de políticas de assistência social, tem o Município do dever 
jurídico de “manter programas e projetos integrados e complementares a outras áreas de ação 
municipal para qualificar e incentivar processos de inclusão social” (artigo 221, inciso V, da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo). Esta norma, voltada à Municipalidade, será observada 
com a aprovação do projeto ora em análise, já que o fornecimento de internet gratuitamente se 
dará nos prédios públicos e demais próprios municipais, o que permitirá a integração do 
programa em criação com os demais oferecidos nestes locais. 

A aprovação da proposta se submete à disciplina do artigo 40, § 3º, inciso XII, da Lei 
Orgânica do Município, dependendo sua aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 25/06/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/06/2015, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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