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Indica aos Exmos. Srs. Senadores e Deputados
Federais  da  bancada  mato-grossense,  a
necessidade de votação do Projeto de Lei  da
Câmara n. 79/2016, que altera a Lei Geral das
Telecomunicações, especialmente no que tange
ao  estímulo  de  investimentos  em  redes  de
suporte a banda larga, objetivando atender às
demandas da sociedade de acesso à Internet,
com  a  qualidade  que  exige  a  evolução
tecnológica.

                                                      

       Com fulcro no Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que encaminhe expediente aos Exmos. Srs. Senadores e Deputados Federais da
bancada mato-grossense, mostrando a necessidade de votação do Projeto de Lei ca Câmara n. 79/2016,
que altera a Lei Geral das Telecomunicações, especialmente no que tange ao estímulo de investimentos em
redes de suporte a banda larga, objetivando atender às demandas da sociedade de acesso à Internet, com a
qualidade que exige a evolução tecnológica.

JUSTIFICATIVA

Tramita no Senado Federal o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 79/2016, que modifica a Lei das Teles,
estabelecendo importantes alterações para o setor de infraestrutura. Um dos objetivos do PLC é estimular os
investimentos em redes de suporte à banda larga, de forma a aumentar o atendimento dos serviços de
Internet.

Neste sentido cabe dizer que os serviços de Internet são essenciais para o desenvolvimento socioeconômico
das populações. Não se trata mais de um instrumento opcional, mas de um mecanismo de utilidade central
por meio do qual se estabelecem incontáveis relações, tendo como exemplo, no nosso Estado a área da
saúde, que tem seu sistema de regulação realizado principalmente via Internet.
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O isolamento que a falta de Internet ocasiona se traduz em empecilho ao crescimento do país, pois é um dos
meios de comunicação mais rápidos e efetivos em todo e qualquer tipo de relação.

É, pois, necessário que sejam realizados investimentos para dispor banda larga a áreas mais remotas, pois
são constantes as reclamações que nos chegam relatando as dificuldades encontradas para comunicação
pela rede mundial de computadores em Mato Grosso.

Cito aqui recente documento da Associação dos Municípios do Araguaia, firmado pelo Presidente Joel
Ferreira, Prefeito de Bom Jesus do Araguaia, cujo teor relata as dificuldades enfrentadas no que tange ao
acesso à telefonia móvel e à Internet pela população dos Municípios de Água Boa, Alto Boa Vista, Alto
Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia,
Campinápolis, Canabrava do Norte, Canarana, Cocalinho, Confresa, Gaúcha do Norte, General Carneiro,
Luciara, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte
Branca, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirãozinho, Ribeirão Cascalheira, Santa Cruz do Xingu, Santa
Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada, Torixoréu e Vila Rica.

Dentre os inúmeros problemas vivenciados constantemente pelos cidadãos dessas localidades, cito
dificuldades de regulação dos serviços de saúde junto à Capital do Estado, pois o sinal de Internet raramente
está disponível ou cai a todo momento, muitas vezes inviabilizando o serviço de atendimento à saúde, e o
impedimento de cumprimento de obrigações legais dos Municípios junto a outros órgãos estaduais e federais
(como Tribunal de Contas, captação de convênios nas diversas esferas), vez que os serviços são realizados
todos via Internet.

Neste sentido indico aos  Exmos. Srs. Senadores e Deputados Federais da bancada mato-grossense, a
necessidade de votação do Projeto de Lei 79/2016, e assim, adotadas medidas urgentes para
disponibilização dos serviços de Internet de forma a efetivamente atender às necessidades da população,
pois a Lei Geral de Telecomunicações traz claramente em seu artigo 79 que as obrigações de
universalização são as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse
público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica,
bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em serv

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Março de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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