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PROPOSIÇÃO Nº. 009/2021 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A Internet é daquelas coisas que só é opcional para quem não a utiliza. Quem já a 

utiliza, não pode viver sem ela. Nossos filhos já não mais conseguem estudar e fazer suas 

tarefas escolares sem a Internet. Enciclopédias e dicionários há muito deixaram de ser 

consultados no papel pela maioria das pessoas conectadas à rede, por ser mais prática, 

rápida e rica a informação obtida. Muitos dicionários de línguas estrangeiras incluem até 

mesmo a pronúncia das palavras, o que facilita o estudo sem professor. Serviços 

bancários, receitas culinárias, compras, serviço público dentre outros. O que seria dos 

municípios sem a Internet para promover o acesso dos munícipes aos programas sociais?  

Nos últimos anos constatamos o crescente número de empresas provedoras de 

Internet, ao mesmo tempo em que presenciamos os emaranhados de fios 

comprometendo a estética do município, problema que se intensificou com as mudanças 

dos padrões de energia pela Rede Equatorial. 

Muito se discute acerca de “Cidades Inteligentes”, um lugar planejado que 

possibilite a qualidade de vida dos cidadãos em todos os aspectos, o que também 

envolve a estética de ruas e logradouros públicos. E por que não sonhar com um 

“Município Inteligente”? É partindo dessa premissa que solicito apoio dos nobres colegas 

vereadores e vereadoras para a realização de uma Audiência Pública, em data a ser 

definida pela Mesa Diretora da Câmara, envolvendo as Empresas Provedoras de 

Internet e a Rede Equatorial de Energia, para dialogarmos acerca de soluções para o 

problema apresentado. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 22 de 

fevereiro de 2021. 

Sotério Fagundes 
VEREADOR - PSDB 

 


