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EXMO. SR. 

VALTEMBERGUE VIANA DE FREITAS 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA 

EM EXERCÍCIO  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA, Vereador do Partido Republicano 

Brasileiro (PRB), com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., vem requerer de V. 

Exa., após ouvir o Plenário, que seja encaminhado ofício para a Chefe do Executivo no sentido da mesma 

adotar as devidas providências para implantar mecanismos de acesso à internet WIFI LIVRE E 

GRATUÍTO na praça pública do município de Aratuba e nas dependências dos prédios públicos. 

 

O surgimento das tecnologias de informação e comunicação, em especial, a internet, promoveu 

diversos efeitos e alterações nas relações sociais mais básicas. Assim a necessidade de pleno acesso e uso 

da internet tornou-se uma necessidade básica e de fundamental importância na vida do ser humano. 

Em razão disso, a internet acabou por se tornar um instrumento fundamental para as pessoas por 

meio dos quais os indivíduos podem exercer seus direitos de liberdade de expressão e opinião, utilizar 

serviços, buscar conhecimento, sobretudo, tornou-se uma fonte crucial na disseminação de informações. 

Nesta esteira, proponho que seja implantado na cidade a Praça Digital, baseado na tecnologia wifi 

para que os cidadãos aratubenses possam acessarem a internet gratuitamente. Uma vez que já dispomos 

nas dependências dessa Casa, o WIFI LIVRE E GRATUÍTO e a demanda tem aumentado 

consideravelmente.  

Certo de contar com total apoio, dos pares desta Casa Legislativa, e que V. Exa. Presidente da 

Câmara, tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos demais vereadores aprovarem este 

requerimento.    

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 04 (quatro) dias de abril de 2017.     

       

 

 

Antônio de Pádua Nogueira Barbosa  

Vereador - Requerente  

Requerimento nº 001/2017 

Autoria: Antônio de Pádua Nogueira Barbosa       

 


