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Dispõe sobre os serviços de wi-fi gratuitos nas
estações rodoviárias do Estado de Mato Grosso
e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º Ficam as administradoras de estações rodoviárias do Estado de Mato Grosso, sejam públicas ou
privadas, obrigadas a disponibilizar os serviços de wi-fi gratuito em suas dependências.

        Art. 2º Serão ainda disponibilizadas tomadas elétricas, em locais de fácil acesso, destinadas a carregar
todos os tipos de equipamentos de informática e comunicação.

        Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A utilização da internet é hoje uma atividade inerente às necessidades das pessoas, seja para a
comunicação direta, pesquisa, estudos, trabalho, leitura e interatividade. Essas ações se tornam
imprescidíveis nas relações humanas, vez que a cada dia estão mais presentes na vida das pessoas.

A persente matéria legislativa tem como objetivo tornar obrigatória a disponibilização gratuita dos serviços de
wi-fi, nas estações rodoviárias do Estado. Trata de um benefício útil às pessoas que trafegam, pois chegam a
ficar várias horas a espera do deslocamento para outras cidades e até outros estados.

A proposição ainda determina que sejam disponibilizadas tomadas elétricas, em locais de fácil acesso, para
que os usuários do transporte de passageiros, possa ali carregar seus aparelhos de informática e de
comunicação.

Entendendo que a proposição trata de um assunto de relevante interesse público, espero dos Pares o
acolhimento e a aprovação.
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