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REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. Deputado Hélio Leite)

Requer a realização de Audiência
Pública com o objetivo de discutir a
cobertura e a qualidade da telefonia
móvel distantes dos grandes centros.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 24, inciso III, do Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, ouvido o Plenário desta Comissão, a realização de Audiência Pública com a
presença do Diretor Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL,
representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e
representantes das operadoras Vivo, TIM, Claro e OI para esclarecer as causas da baixa
cobertura e qualidade dos serviços de telefonia móvel distantes dos grandes centros.

JUSTIFICAÇÃO
A telefonia móvel cresceu rapidamente no Brasil, ultrapassando a fixa tanto
em ligações telefônicas como em transmissão de dados. Levantamento feito pelo O Globo
concluiu que em 2018 fechou com 235,8 milhões de linhas ativas no País, mais que o
número de habitantes que é de 207,6 milhões.
Desse número, 60,7% são pré-pagos e o restante, ou seja, 39,3% é pós-pago,
indicando que o serviço de telefonia móvel é acessado tanto pelas classes de baixa renda
com as de renda mais elevadas.
Por outro lado, a distribuição do acesso por região do país é desigual,
enquanto a média nacional é de 139,16 linhas por 100 habitantes, no estado do Pará, por
exemplo, é de apenas 115,75 linhas por 100 habitantes.
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O maior problema, no entanto, é a qualidade dos serviços prestados pelas
empresas que detém as concessões nas localidades distantes dos grandes centros,
principalmente na Região Norte.
O assunto não pode ser deixado “para lá” simplesmente. O Parlamento tem a
obrigação de fiscalizar o cumprimento das concessões que essas operadoras recebem do
poder público e garantir o direito de todos os brasileiros a uma comunicação de qualidade.
Por essa razão, solicito o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste
requerimento.

Sala das comissões,

de maio de 2019.

Deputado Hélio Leite

