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PROPOSIÇÃO Nº. 092/2021 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

 

CONSIDERANDO que no tempo de Pandemia em que estamos vivendo, a única Biblioteca 

Pública Municipal de Abaetetuba possui um setor de Informática em seu espaço físico, e se tornou 

muito procurada pelos alunos em geral que estão participando de aulas remotas, pois, os mesmos 

não possuem acesso a computadores em suas casas; 

CONSIDERANDO que a biblioteca necessita de hardwares mais avançados no setor de 

Informática, com processadores mais ágeis para que os seus usuários possam realizar suas 

atividades, pois, mensalmente o espaço recebe cerca de 2.000 (Duas Mil) pessoas para utilizar os 

computadores, os quais se encontram defasados e muitos sem funcionamento;  

CONSIDERANDO que nos últimos anos a tecnologia tornou-se uma ferramenta fundamental 

para a execução das atividades educacionais e a aquisição de novos equipamentos de Informática 

possibilitará uma maneira de aumentar e potencializar a produtividade e a qualidade das atividades 

do setor de informática da Biblioteca;  

Nesse cenário quero reportar-me acerca da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

MIGUELLINA BITENCOURT DE ARAÚJO, que com o avanço da tecnologia, os computadores do 

local sofreram um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, exige 

a tomada de medidas que garantam a atualização dos equipamentos.  

Assim posto, REQUEIRO, na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a 

Mesa Executiva da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita 

Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a aquisição 

de novos Computadores para o setor de Informática da Biblioteca Pública Municipal Professora 

Miguellina Bitencourt Araújo, para servir à Comunidade Abaetetubense, que da decisão da Casa se 

dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 28 de abril de 

2021.  

Cristiano Silva Lopes 
VEREADOR – PSD 


