
 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 037/2022 

 
Excelentíssimo Senhor 

Eduardo Pires Ferreira 

Presidente da Câmara Municipal de Piên/Pr. 

 
 
Senhor Presidente 

 
O vereador que ao final assina a presente indicação, vem 

solicitar a Vossa Senhoria que, caso os nobres colegas, após discussão 

aprovem a presente moção, que a mesma seja encaminhada para a 

Secretaria Competente, na pessoa de seu secretário, para 

discutir junto ao seu corpo técnico, bem como seja enviada carta 

convite as empresas de comunicação presentes em nosso município, 

bem como as principais empresas de telecomunicação de nosso Estado 

– VIVO, CLARO, OI, etc, para discutir e construir planejamento 

estratégico para a implantação de torres de recepção de sinal de 

celular, bem como de sinal de internet em todas as regiões do 

município, bem como a instalação de, pelo menos um ponto de 

“hotspot – ponto de acesso à internet” gratuito em cada um dos 

bairros e distritos de nosso município. 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O acesso a internet, a muito tempo, deixou de ser um 

“artigo de luxo”, e passou a ser gênero de 1ª necessidade a todos os 

cidadãos, assim como é o acesso a água é a luz. 

O acesso a este serviço gera reflexos em vários setores, 

como o acesso a informação, a educação, a saúde, a bens e serviços, 

bem como ao mercado de trabalho. 

Em pesquisa recente, de abrangência nacional, foi 

apontado que um dos fatores que mais atrapalha o crescimento dos 

municípios é a falta de acesso a internet e a educação. Hoje essas duas 

áreas andam de mãos dadas. 



 

 

 

 

Assim, se quisermos que nosso município cresça, que 

leve educação e cultura ao nosso povo, que seja melhorado o acesso 

a educação e a capacitação profissional, a melhoria de disseminação 

de programas de saúde e tantos outros bens e serviços, é de suma 

importância que seja discutido e implementado, o mais rápido possível, 

um plano de inclusão digital. 

Na estrada, indo para Agudos do Sul, vemos uma placa 

grande e bonita da prefeitura, convidando as empresas a virem investir 

aqui. 

Sem o acesso a internet, as empresas não virão. Sem 

esse acesso, coisas como treinamento e capacitação a distância, home 

office, e tantas outras ferramentas de crescimento oferecidas na rede 

serão um gargalo produtivo que impedirão o crescimento de nossa 

querida cidade. 

Assim, por entender que tal indicação será de efetivo 

benefício para o crescimento de nossa cidade, bem como de possibilitar 

saúde, educação e renda a nossa população, este vereador que 

subscreve, pede pelo acolhimento por parte do Excelentíssimo Senhor 

Presidente desta casa, da mesa diretora e dos demais vereadores. 

 
 

Sala das Sessões, 29 de março de 2022 

 

 

 

 
MANOEL VALDIR TABORDA 

VEREADOR 


