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Nos termos do artigo 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que determine a realização de
Audiência Pública no dia 06 de maio de 2016, às 9 horas, no pátio da Araguassu Óleos Vegetais, localizada
no município de Porto Alegre do Norte – MT. Para debater sobre o A EXPANSAO DA UNEMAT –
Universidade do Estado de Mato Grosso e Telefonia na Região.

Essa Audiência Pública contará coma presença dos Excelentíssimos Deputados Estaduais, Federais,
Senadores, devendo ser convidados o Governador e Vice Governador do Estado, Secretários de Estado de
Saúde, Secretários Municipais, Prefeitos e Vereadores da Região do Araguaia, Reitores da UNEMAT, UFMT
e demais faculdades particulares, Representantes das Operadoras OI, Tim, Claro, Vivo e GVT.
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento refere-se à realização de Audiência Pública, com a finalidade de debater e discutir
A EXPANSAO DA UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e Telefonia na Região.

A mobilidade acadêmica nasce da necessidade da própria UNEMAT em se adaptar ao mundo; a sua
característica de extensionista e o fato de se localizar em uma região onde as distâncias não devem ser fator
de estagnação acadêmica, mas sim mais uma possibilidade de crescimento propicia. O intercâmbio
estudantil oxigena os padrões já estabelecidos e amplia as expectativas de um mundo cada vez mais sem
barreiras, no qual devemos estar preparados para oportunidades e mudanças constantes.

A Expansão da Universidade do Estado de Mato Grosso, irá contribuir para o acesso da população de baixa
renda em uma instituição pública gratuita, contribuindo para a elevação do IDH da Região. Com isso a
população carente vai ganhar espaço na educação gratuita e de qualidade que irá beneficiar a região.

Baixa qualificação do trabalhador: muitas vezes há emprego para a vaga que o trabalhador está
procurando, porém o mesmo não possui formação adequada para exercer aquela função; a expansao da
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT irá contribuir para o acesso da população de baixa
renda  em uma instituição pública gratuita, contribuindo para a elevação do IDH da Região.

Quanto a Telefonia o modelo regulatório adotado no Brasil após a privatização do setor de telefonia fixa foi
elaborado fundamentando-se em três pilares: qualidade, competição e universalização.

Quanto á universalização, desenvolveu-se um modelo para o Brasil no qual foram definidas metas a serem
cumpridas e financiadas pelas empresas privatizadas, bem como obrigações complementares a serem
suportadas por fundo específico.

A Anatel acompanha permanentemente a qualidade do SCM (Banda Larga Fixa), SMP (Telefonia Móvel), 
STFC (Telefonia Fixa) e do STVA (Serviços de TV por Assinatura), por meio do monitoramento de
indicadores de desempenho operacional das prestadoras.

Cada indicador possui uma meta associada, que deve ser alcançada pela prestadora do serviço
mensalmente, em cada área geográfica definida na regulamentação dentro da sua Área de Atuação.

Os indicadores, bem como seus respectivos métodos de coleta, cálculo e demais requisitos de qualidade,
estão definidos em regulamentação específica editada pela Anatel, em conformidade com a legislação e
após consulta pública à sociedade.  Os indicadores para o SCM, SMP e STFC estão estabelecidos nos
Regulamentos de Gestão da Qualidade, anexos, respectivamente, à Resolução nº 574/2011, à Resolução nº
575/2011 e à Resolução nº 605/2012. Já os indicadores para o  STVA estão estabelecidos no Plano Geral de
Metas da Qualidade, anexo à Resolução nº 411/2005.   

E nosso dever como representantes deste povo neste Parlamento, acolhemos com grande empenho estas
reivindicações, devido à importância e relevância que o assunto impõe, certos de que a medida contribuirá
com melhores condições de vida para toda a população. É que pedimos o acolhimento dos nobres colegas
pela aprovação da matéria.
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