
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

 
Exmos. Srs. 

 
ARY JOSE VANAZZI 
Prefeito Municipal de São Leopoldo 

SANDRO DELLA MEA LIMA 
Secretário Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos 
 

RICARDO DA LUZ 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

Prezado Prefeito e 

Prezados Secretários, 

Na oportunidade em que cumprimento-lhes, encaminho o presente ofício 

como forma de indicação para que a Prefeitura de São Leopoldo estenda rede 

de internet “WI Fi” gratuita já disponibilizados nas praças, para os bairros mais 

carentes do município. 

Atualmente, a rede pública de educação encontra se com as aulas 

suspensas devido à pandemia do coronavirus. Diante deste cenário, muitos 

alunos recorrem à internet para não interromperem os estudos e também 

realizarem atividades através de aplicativos e materiais já disponibilizados por 

algumas escolas. O que deveria ser uma grande aliada neste momento acaba se 

tornando mais um obstáculo para os alunos que não possuem condições 

financeiras para obter o acesso a rede de internet. Grande parte destes alunos é 

dos anos finais, sendo altamente prejudicados na conclusão do ensino médio e 

nos estudos para realização de provas de ingresso no ensino superior, o que 

agrava a situação da educação na rede pública de ensino. 

A prefeitura Municipal já possui parceria publico/privada que 

disponibiliza sistema de internet gratuita “Wi Fi” em algumas praças do 

município, através da lei n°8.037/2020. Este sistema é gratuito e permanente. 

Pra utilizá-lo, os usuários devem conectar com a rede Wi fi e acessar com o 

Facebook ou e-mail. Se for e-mail, será necessário o cadastro do número de 

telefone. A conexão dá direito ao usuário se conectar por 2 horas diárias. 



Pelo Exposto, serve o presente pedido de indicação para que a Prefeitura 

de São Leopoldo estenda esta parceria publico/privada de rede de internet 

gratuita, para os bairros mais carentes do município, de forma que beneficie 

estes alunos que não possuem acesso a rede de internet. 

Agradeço a atenção dispensada ao presente e coloco-me ao vosso dispor 

para outros esclarecimentos que por ventura forem necessários. 

Atenciosamente, 

 

São Leopoldo, 20 de maio de 2020. 

 

DAVID SANTOS 

Vereador e Líder da Bancada Progressistas 

 


