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Requerimento nº__/2021 
Senhor Presidente, 
 
Na forma regimental requeiro de vossa excelência que, depois de ouvido o plenário, seja 
encaminhado expediente ao senhor prefeito Edvan Brandão de Farias, solicitando a instalação 
da Biblioteca Pública Virtual Municipal de Bacabal. 
 
Salas das sessões da Câmara Municipal de Bacabal, Estado do Maranhão, em 27 de Setembro 

de 2021 
 

Justificativa 
 
Senhor presidente, 
As Bibliotecas Virtuais têm se configurado como um novo paradigma no que se refere à 
democratização do acesso à leitura e à informação. Elas apresentam um enorme potencial no 
sentido de superar barreiras geográficas e físicas, uma vez que seu conteúdo pode ser 
acessado a qualquer tempo e em qualquer local, permitindo aos seus usuários o acesso online 
aos seus conteúdos através de dispositivos como celulares, tablets, notebooks, dentre outros. 
Desta forma, a disponibilização de plataformas de leitura virtual para o público é entendida 
como uma importante ferramenta para a construção de políticas públicas de inclusão digital 
no sentido de contribuir para a formação de novos leitores, contribuindo para a cidadania 
destes indivíduos. 
Neste contexto, a implantação da Biblioteca Virtual, visa agregar novos leitores ao seu espaço. 
Além disso, os benefícios proporcionados se estenderão para toda a comunidade, 
proporcionando aos leitores a possibilidade de usufruir de novas formas de leitura. A partir da 
criação da Biblioteca Virtual vinculada à Biblioteca Pública Municipal Dr. Antônio Pereira da 
Silva Neto, proporcionará a todos os cidadãos Sapucaienses, além do acesso às publicações 
impressas, o acesso ilimitado a milhares de livros em formato digital que poderão ser lidos em 
qualquer lugar e a qualquer hora, atendendo às demandas de um público não presencial, que 
busca conteúdos informacionais em meio digital. Desta forma entende-se que à Biblioteca 
Virtual alcançará um novo patamar onde a leitura e a informação não encontram barreiras que 
impeçam o seu alcance, sobretudo às pessoas que ainda se encontram privadas de seu direito 
à leitura e à informação como forma de diminuir desigualdades e contribuir para a formação 
de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. 
Por fim, reivindico que a proposição apresentada seja acolhida pelo governo municipal, firme 
nas razões acima demonstradas, e no ímpeto de colaborar com a administração do Município, 
realizando a função de assessoramento que é inerente à edilidade, apresentamos ao nobre 
plenário desta Câmara Municipal nossa proposta. 
Assim conto com o apoio dos demais vereadores no segmento desta proposição.   
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Venâncio da Silva Costa (Venâncio do Peixe) 
Vereador/PDT 


