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PROJETO DE LEI 01-00007/2016 do Vereador Alfredinho (PT) 
""Cria o Programa de internet móvel Wi-fi EcoOnline no âmbito do Polo de Ecoturismo 

de São Paulo e dá outras providências" 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º. Fica criado, bem como autorizado o Poder Executivo Municipal criar, no âmbito 
do Polo Ecoturismo de São Paulo o "Programa de Internet Móvel Wi-fi EcoOnline", para a 
garantia de acesso gratuito a internet móvel em celular, smartphone, tablet, notebook, e demais 
aparelhos que possuam dispositivos compatíveis com o padrão "Wi-fi" de conexão a internet. 

Art. 2º. O Programa "Wi-fi EcoOnline" consiste na instalação de acesso gratuito à 
internet por sistema Wi-Fi aos frequentadores e usuários das praças, parques, cachoeiras, 
mirantes, rios, e demais atrações Ecoturísticas em espaço público de abrangência territorial do 
Polo de Ecoturismo de São Paulo, delimitado na forma da Lei nº 15.953/2014. 

Art. 3º. O presente programa "Wi-Fí EcoOnline" deve ser implementado"- 
prioritariamente em regiões remotas da cidade, onde há pouca disponibilidade de rede de 
telefonia celular e acesso à internet móvel. 

Art. 4º. Para implementação deste programa, o Poder Executivo está autorizado a 
contratar todas as formas de acesso a internet disponíveis no âmbito do Polo de Ecoturismo de 
São Paulo, podendo a tecnologia da rede de dados móveis ser fornecida pelas bandas 4G, 3G, 
2G, fibra ótica, via Rádio, ou outra existente, em razão das dificuldades de disponibilidade de 
tecnologia na região. 

Art. 5º. A rede de dados disponível deverá, entretanto, garantir o acesso à 100mbps 
(cem mega bites por segundo), para no mínimo 50 acessos por ponto de serviço. 

Art. 6º. O Poder Executivo Municipal deverá informar aos usuários e frequentadores, 
por meio de placas afixadas em local de fácil visualização, a disponibilidade do serviço gratuito 
de internet via Wi-fi, com a descrição "Wi-fi EcoOline Livre SP". 

Art. 7º. Para o fornecimento do serviço descrito nesta lei e segurança do mesmo, fica 
autorizado o Poder Público a cadastrar os usuários do sistema, bem como a regulamentar a 
forma de acesso dos usuários. 

Art.8º. O Poder Executivo Municipal está autorizada a instalar em seu sistema 
programas ou equipamentos que inibam e proíbam o acesso a sites de pornografia, de 
exploração sexual de criança e adolescente, de crimes de qualquer natureza, especialmente de 
homofobia, machismo, racismo, discriminação religiosa, de etnia, narcotráfico e afins. 

Art. 9º. Para a execução da presente lei, fica autorizado o Poder Executivo Municipal 
firmar contratos, convênios, e demais parcerias, prioritariamente na forma do Decreto nº 
56.475/2015. 

Art. 10 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. 

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2016. 

Às Comissões competentes." 
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