
Requeremos na forma Regimental ouvido o Douto Plenário, que seja

encaminhado cópia deste Requerimento ao Executivo Municipal, solicitando

ao mesmo a Implantação de WI-FI gratuito nas Comunidades da Zona

Rural, as quais foram contempladas com praças recém construídas e
inauguradas, neste município

JUSTIFICATIVA:

Ao apresentar tal solicitação de implantar WI-FI gratuito nas Comunidades
da Zona Rural, sendo instalados nas praças que foram recentemente

construídas e entregues à população pela gestão municipal, beneficiando
ainda mais os moradores, proporcionando um lugar de laser e inteiração,

fundamenta-se na necessidade de oferecer maior interatividade para os

moradores, tendo em vista que hoje a internet é um dos maiores meios de

informação e comunicação, permitindo também melhor acesso à educação
online e maior desenvolvimento das áreas rurais, já que nos dias atuais,

nem todos os moradores podem dispor de uma internet rural particular,

fazendo necessário viabilizar um meio de acesso gratuito. Várias
comunidades foram recentemente contempladas com esta importante e

relevante obra, cito, Vila das Graças, Envirateua, Curuperé, Pirateua,

Ateuazinho, dentre outras. Desta forma, proponho ainda que às demais

praças das comunidades que ainda serão construídas passem também

dispor do referido meio de acesso gratuito.
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Pelos motivos expostos, contamos com a colaboração doS"

aprovação deste requerimento.
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