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PROPOSIÇÃO Nº. 050/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

A biblioteca pública tem como função proporcionar o desenvolvimento intelectual, proliferar o 

conhecimento e preservar a cultura local, sendo um espaço físico de fundamental importância para o 

desenvolvimento da comunidade e região. 

A biblioteca pública está longe de ser apenas um depósito de livros que podem ser explorados. 

Tal ambiente é dedicado a toda a sociedade, para diversas finalidades. 

Se existem, são poucos os ambientes que aguçam mais o intelecto das pessoas — em especial, 

dos leitores assíduos — do que uma biblioteca pública. Em um espaço tranquilo e repleto de histórias e 

informações por todos os cantos e por todas as prateleiras (bem ao alcance das mãos e dos olhos), é 

mais fácil ser despertada aquela vontade de aprender, de saber mais, de fazer novas descobertas. E 

esse é justamente um dos mais importantes serviços prestados por esse local.  

Uma biblioteca pública serve aos jovens adultos, aos mais maduros e aos idosos. Mas, também, 

serve às crianças e aos adolescentes. Serve tanto aos modernos quanto aos mais tradicionais e 

conservadores. Bem como a quem tem tempo e a quem só vai dar uma passadinha rápida.  

Uma biblioteca pública, no entanto, está longe de ser apenas um depósito de livros que podem ser 

explorados. Tal ambiente é dedicado a toda a sociedade, sem exceções, e para as mais diversas 

finalidades como incentivar e facilitar a leitura e a busca por conhecimento! Claro, provavelmente, esta é 

a primeira utilidade de uma biblioteca pública que vem à cabeça das pessoas. Entretanto, vale salientar 

que, além disso, o local, que deve ser o mais convidativo possível, e nesse sentido os equipamentos 

precisam também estar em perfeitas condições.  

Face ao exposto, requeiro na forma regimental com a anuência do Plenário que a Mesa Executiva 

envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita, solicitando a aquisição de novos computadores para 

a Biblioteca Pública Municipal. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação 

para divulgação.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 14 de março de 2022.  

_________________________ 
Regi Mota 

VEREADOR - PSD 


