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REQUERIMENTO Nº. 098/2014
Considerando que é função do vereador levar ao conhecimento do Executivo
Municipal todas as ideias e reivindicações da população.
Considerando que nos dias de hoje, a Internet passou a ser uma necessidade e de suma
importância na vida de muita gente, pois os benefícios proporcionados pela mesma, como
lazer, aprendizado, informações, etc., tem sido indispensáveis.
Considerando que podemos observar a grande movimentação de pessoas em todos os
Telecentros que foram instalados na gestão passada, onde principalmente a juventude pode
ter a disposição esse espaço para acesso a Internet, proporcionando a eles a opção de não
ficarem nas ruas que nada de bom tem para oferecer a eles, pois sabemos que muitas são as
famílias que não tem condições financeiras para adquirir um computador, muito menos arcar
com as despesas de Internet.
Considerando que podemos observar que um grande número de jovens que possuem
celular com disponibilidade de Internet, mas não possuem condições financeiras para mantêlo.
Considerando que a rede Wi-Fi (conexão sem fio a Internet) vem sendo muito
utilizada em vários municípios em repartições públicas, áreas verdes, parques, etc., novidade
essa que muito agrada aos usuários de Internet.
Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal Jonas Polydoro, informações sobre a possibilidade de estar disponibilizando na
Praça Sant’Ana, Praça João Paulo II, ou em algum ponto indicado pela administração, a rede
de Wi-Fi (conexão sem fio a Internet) para que nossa juventude e toda população possa ter
mais essa oportunidade de lazer em nosso município.
Plenário vereador João Caltabiano, 13 de outubro de 2014.
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