
 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 052/2022 
 
 

“Autoriza a instalação de postes para ampliação da 
rede de internet sobre faixa de domínio do Município 
junto a estrada municipal”. 

 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON, Prefeito Municipal de 
Ipê/RS, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
encaminho à Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte 
Projeto de Lei:  

 
Art. 1º Fica autorizada a instalação de postes para ampliação de rede de internet 
sobre a faixa de domínio do Município. 
 
§ 1º A instalação de postes deverá respeitar as Normas Técnicas (ABNT), bem como, 
a empresa deverá submeter aprovação de projeto pelo município. 
 
§ 2º A instalação deverá ter distância mínima de 04 (quatro) metros a partir do eixo da 
estrada, ficando do lado externo do leito de rodagem e drenagem da via, não podendo 
ser instalados no lado interno de cercas e limites de propriedades rurais particulares, 
mesmo que dentro da faixa de domínio aplicável para a respectiva via. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes das obras, bem como eventuais reparos e 
responsabilidades por quaisquer danos correrão por conta da empresa responsável 
pela empresa de internet.  
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 09 de 
setembro de 2022. 

 
 
 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 052/2022– EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 

 

Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 
Egrégia Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 052/2022 que “Autoriza a 
instalação de postes para ampliação da rede de internet sobre faixa de domínio 
do Município junto a estrada municipal”. 

 Estamos solicitando autorização desta Casa Legislativa, 
tendo em vista a necessidade de ampliação das redes de internet na zona rural do 
município de Ipê. 

Justifica-se ainda, considerando a indicação nº 046/2022 
do poder legislativo, onde descreve como a “conectividade é o elemento de 
infraestrutura essencial para agricultura digital”. 

Além disso, no artigo 2º fica estabelecido que toda e 
qualquer despesa, seja com relação à obra em si, seja com eventuais reparos ou 
mesmo danos que venham a ocorrer, deverão ser suportados pela empresa 
responsável pela instalação.  

Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à 
apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, renovamos nossos votos de protesto e 
elevada consideração e apreço. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 09 de 
setembro de 2022. 

 
 
 

 
CASSIANO DE ZORZI CAON 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
FABIANA DE FÁTIMA CEMIN 
Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS 

 
 


