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PROPOSIÇÃO Nº. 211/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,
Informática é um termo usado para descrever o conjunto das ciências relacionadas ao
armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais, estando
incluídas neste grupo: a ciência da computação, a teoria da informação, o processo de cálculo, a
análise numérica e os métodos teóricos da representação dos conhecimentos e da modelagem dos
problemas. Mas também a informática pode ser entendida como ciência que estuda o conjunto de
informações e conhecimentos por meios digitais.
A informática a cada dia que passa vem adquirindo mais relevância na vida das pessoas.
Sua utilização é vista como instrumento de aprendizagem e de trabalho sua ação no meio social
vêm deforma rápida entre as pessoas. Cresce o numero de famílias que possuem em suas
residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo
jeito de aprender e ver o mundo. Quando se aprende a lidar com a informática novos horizontes se
abrem na vida do usuário.
Se hoje vivemos na Era da Informação, isto se deve ao avanço tecnológico na transmissão
de dados e às novas facilidades de comunicação.
Solicitamos que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica
(SECTET), contemple Abaetetuba com a implementação do Projeto de Inclusão Digital “Conecta
Pará” na área rural (ilhas e estrada), pois os moradores dessas localidades ficam à margem desse
grande avanço atual da tecnologia o que os prejudica em todos os setores de suas vidas.
Requeiro que após ouvir o douto Plenário e dada a sua aprovação, solicitamos na forma
regimental que seja encaminhado expediente ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Educação Profissional e Tecnológica, Professor CARLOS MANESCHY, solicitando a implantação
do Projeto de Inclusão digital “Conecta Pará” na zona rural (ilhas e estradas) de nosso município.
Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos meios de imprensa do município e aos
moradores das localidades.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 09 de agosto
de 2021.
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