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PROPOSIÇÃO Nº. 219/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
          A disponibilidade de computadores possibilita aos estudantes, contato 

com a tecnologia, além de facilitar pesquisas, auxiliar na elaboração de 

trabalhos escolares e proporcionar aulas mais didáticas, dinâmicas e atrativas. 

           A biblioteca escolar possui papel de destaque no processo educativo, 

devido às várias informações e materiais que podem oferecer e sua finalidade 

contribui ativamente com a educação colocando à disposição dos professores, 

alunos e demais interessados, o material necessário para o enriquecimento do 

programa escolar, habilitando-os a utilizar os livros e desenvolver a capacidade 

de pesquisa, além de sustentar os programas de ensino. 

          A biblioteca localizada na escola integra-se com a sala de aula no 

desenvolvimento do currículo escolar despertando a leitura, desenvolvendo o 

prazer de ler, podendo servir como suporte para a comunidade em suas 

necessidades de informação no cotidiano, funcionando como força propulsora 

do processo educacional, instrumento que colabora com as metas educativas e 

força responsável pelas diversas atividades empregadas no desenvolvimento 

do currículo.  

         Uma sala de informática, bem como uma biblioteca estruturada e em 

funcionamento é condição básica de sustentação de um ensino de qualidade, 

onde a repetência e a evasão escolar sejam predominantes nas escolas de 
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baixa qualidade de ensino e não utilizem a informática e a biblioteca como 

suporte de ensino/aprendizagem. O valor destes para a educação está na sua 

indissociabilidade. Ensino, informática e biblioteca não se excluem, completam-

se, uma escola sem ambos é um instrumento imperfeito. Assim tal proposição 

se justifica. 

              E com vistas a atender a população que nos procura, requeremos na 

forma regimental, com a anuência do plenário que a Mesa Executiva da Casa 

envie expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti 

Carvalho para em atenção a pedido da comunidade escolar  localizada na 

Comunidade São Miguel Arcanjo no Médio Acaraqui, determine a instalação de 

uma sala de informática e biblioteca na Escola São Tomé. Que da decisão da 

Casa  seja informado aos munícipes via  meios de comunicação. 

            Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 

em 13 de junho de 2022.  

 
Vagner Augusto de Sena Ferreira 

VEREADOR – PDT 
 


