COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

REQUERIMENTO Nº_____/2019
(Do senhor Vitor Lippi)
Solicita realização de Audiência Pública sobre a
importância dos Provedores Regionais de Internet na
ampliação da oferta de banda larga no Brasil.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais desta Casa, a realização de
audiência pública para tratar da importância dos Provedores Regionais de Internet na
ampliação da oferta dos serviços de banda larga no Brasil, especialmente nas localidades
menos favorecidas.
Para debater o tema, sugerimos que sejam convidadas as seguintes
entidades e seus representantes:
ABRINT - Associação Brasileira dos Provedores de Internet
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
MCTIC – Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e
Comunicações
ME – Ministério da Economia
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas

JUSTIFICAÇÃO

Na era digital é inconcebível que parte significante da população brasileira ainda
esteja sem acesso a internet.

Segundo pesquisa da TIC Domicílios, divulgada pelo

Comitê Gestor da Internet, mais de um terço (39%) dos domicílios brasileiros ainda não
tem acesso à rede mundial de computadores. São cerca de 27 milhões de residências
totalmente desconectadas.
Atividades corriqueiras como estudos, trabalhos, transações financeiras variadas
entre outras, são feitas por meio da internet e quem não está inserido nesta realidade
acaba ficando para trás pessoal e profissionalmente, tendo limitadas as oportunidades em
vários setores.
Com proporções continentais, o Brasil depende de infraestrutura adequada para
promover a inclusão digital por meio da expansão de redes de conexão e cabeamento.
Dentro deste cenário, os pequenos provedores ou provedores regionais, tem pepal
fundamental e são os responsáveis por levar a internet até as áreas rurais ou de difícil
acesso, onde os grandes fornecedores não conseguem chegar.
De acordo com o Banco Mundial, a cada 10% de aumento na penetração de banda
larga há um aumento de 1,2% no PIB. Em 2018, os provedores locais foram

os

responsáveis por mais de 50% dos acessos em fibra ótica promovendo 83% dos novos
acessos em banda larga fixa em todo o país. Assim, precisamos debater a importância
desse trabalho bem como meios de promover o apoio necessário para o crescimento
destes provedores que prestam importante serviço, garantindo competividade por meio da
inclusão digital no Brasil.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a realização dessa
audiência em momento oportuno.

Sala da Comissão, em 6 de agosto de 2019.

Deputado Vitor Lippi
PSDB/SP

