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INDICAÇÃO Nº 015/2014 
 
 
 

AUTOR: Vereadora MARIA APARECIDA CASSATTE DE CARVALHO (Cida 
Cassatte/PSDB) 

 
 
 

INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDO O 
SOBERANO PLENÁRIO, INSERÇÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA REDES 
DIGITAIS DA CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS ACESSÓRIOS, 
GERENCIADO, PELA SECRETARIA DE INCLUSÃO DIGITAL DO GOVERNO 
FEDERAL, QUE PROMOVE A FORMAÇÃO DO USO DAS TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PARA O USO DE INTERNET 
EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE ACESSO LIVRE. 
 

De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois de 
ouvido o Soberano Plenário, o(a) Vereador(a) Autor(a), pede que seja encaminhado o presente 
expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Cristovão Masson para 
que o mesmo possa tomar as providências necessárias. 
  
 

 
 

JUSTIFICATIVA À INDICAÇÃO Nº 015/2014 
 
Senhores Vereadores. 
 
O Programa Cidades Digitais foi criado pelo Governo Federal dentro do seu programa de 
inclusão digital, cujo objetivo é modernizar a gestão, ampliar o acesso aos serviços públicos e 
promover o desenvolvimento dos municípios brasileiros por meio da tecnologia.  
 
Para isso, atua nas seguintes frentes: construção de redes de fibra óptica que interligam os 
órgãos públicos locais; disponibilização de aplicativos de governo eletrônico para as 
prefeituras, nas áreas financeira, tributária, de saúde e educação; capacitação de servidores 
municipais para uso e gestão da rede; e finalmente o ponto em que tocamos neste momento 
que é a oferta de pontos de acesso à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de 
grande circulação, como praças, parques e rodoviárias da cidade. 
 



 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
                              CNPJ: 24.733.537/0001-29 

 

 

 
 

 
 

Rua Amazonas, 512, Centro, Nova Olímpia–MT– CEP: 78.370-000  - Fone: (65) 3332 1115 
www.camaranovaolimpia.mt.gov.br / camara@camaranovaolimpia.mt.gov.br 

 

O programa funciona da seguinte forma, as cidades se inscrevem no site  e sendo selecionada 
por meio de edital, recebem a estrutura para a implantação do programa no Município. 
 
Este magnífico projeto foi criado pelo Ministério das Comunicações em 2012, quando 
selecionou 80 municípios para a implantação do plano piloto. 
 
Em 2013, o Cidades Digitais foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
do Governo Federal, selecionando 262 municípios com população de até 50 mil habitantes. 
 
O projeto conta, entre outros, com a parceria do Ministério do Planejamento, da Telebras, do 
Inmetro e do BNDES e sua ação é gerenciada pela Secretaria de Inclusão Digital do 
Ministério das Comunicações. 
 
Diante dessa facilidade que o Governo Federal vem oferecendo aos municípios quanto a sua 
inclusão digital, e registre-se, é de forma gratuita; cabe então o empenho do município quanto 
o seu ingresso no programa. 
 
No site do Ministério das Comunicações, no menu “inclusão digital”, submenu “Cidades 
Digitais”; é possível encontrar todas as informações necessárias para o cadastro do município, 
tendo lá inclusive o número do telefone de contato em Brasília para maiores informações. 
 
Nossa população, principalmente os jovens, merece esta facilidade, porque utiliza da internet 
diariamente para sua comunicação, para pesquisas escolares e acadêmicas, e porque não dizer 
para o seu lazer. 
 
Como atualmente internet é um instrumento bastante útil na vida das pessoas, visto que 
muitos serviços antes feitos de outras formas, hoje são feito por meio dela; é preciso 
proporcionar esse serviço gratuito para nossa população, se não em sua totalidade, pelo menos 
em pontos de bastante acesso. 
 
Conto com o apoio dos nobres colegas de vereança para a aprovação desta indicação.  
  
 Câmara Municipal de Nova Olímpia, aos quatorze dias do mês de novembro de dois 
mil e quatorze. 
 
 

 
MARIA APARECIDA CASSATTE DE CARVALHO 

Vereadora 


