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ASSUNÏO: REQUER A MESA DIRETORA DA CASA, COM A AQUIESCÊNCIN DO PLENARIO,

NA FORMA REGIMENTAL, QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 03/12/2019,

AS ]7H, NO MUNICíPIO DE RIO PRETO DA EVA PARA DEBATER OS RECORRENTES

PROBLEMAS DE TELEFONIA E INTERNET NO MUNICÍPIO.
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Senhor Presidente,

Senhoros Deputodos,

Senhores Deputodos,

JUSTIFICAÏIVA

A inicÌotivo do referido oudiêncio decorre dos constontes reclomoções

recebidos nesÌo Comissõo Legislotivo inerentes serviços de telefonÌo e internet,

intenupções constontes e prolongodos no fornecimento de dodos e ocesso o interneï

no município de Rio Preto do Evo.

O município de Rio Preto do Evo é umo cidode com mois de 33 mil hqbitontes,

desto do município. formo, o presente proposituro tem o finolidode de buscor soluções

poro os problemos opresentodos, os quois vêm trozendo diversos prejuízos oos

consumidores :

É de conhecimento público e notório que o consumidor Rio-Pretense tem

grondes obstóculos e limitoções no ocesso ò telefonio, utilizondo serviços comumente

oboixo dos podrões de quolidode esÌqbelecidos pelo ANATEL e demois órgÕos de

fiscolizoçõo e controle do poís.
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Longe de ser openos um item de luxo, desde o ono de 20l I o ocesso ò
internet foi declqrodo pelos NoçÕes Unidos como um direito humono bosico
(A/HRC/l 7 /27), e que tem reflexos imediotos sobre o liberdode de expressõo e direitos

socìois e econômicos do ser humono.

Segundo o relotorio do ONU, o ocesso precório e deficitório dos serviços

de inÌernet é responsóvel por crior umo "brecho digitol" (drgital divide), no quol o
internet se torno umo ferromento tecnológico que somenÌe é plenomente disponível

poro um pequeno grupo limitodo de pessoos, de moior poder oquisitivo e stotus sociol.

Neste coso, o ocesso precório e nÕo uniforme ò internet pode geror

desiguo/d ade drgitol, no quol grondes segmentos do populoçÕo ficom excluídos de

umo conexõo estóvel e veloz o suficìente poro gozor plenomente de todos os serviços

digitois, como os serviços de streoming, videoconferêncio e downlood, dentre outros.

Assim, mesmo que hojo oferto de servìços de internet oo consumidor,

coso esÌes nõo sejom conforme podrões de quolidode do ANATEL e impliquem em

desiguoldode digitol do consumidor, ou sejo, uso limitodo e precório de muitos de suos

funcionolidodes existe grove violoçÕo oos direitos e interesses difusos do consumidor.

Segundo o Código de Defeso do Consumidor, qrt.8l, inciso l, os interesses

ou direitos difusos, sõo os tronsindividuois, de noturezo indivisível, de que sejom titulores

pessoos indeterminodos e lìgodos por circunstôncios de foto.

A prestoçÕo deficitorio do serviço, oboixo doquilo controtodo pelo

consumidor e que limito seu pleno ocesso ò internet é umo violoçôo de direitos e

interesses difusos do consumidor, oÌingindo número indefinido de pessoos no

sociedode.

RessolÌe-se tombém que em legisloturo possodo foi reolizodo Comissõo

Porlomentor de lnquérito sobre o Ìemótico de telefonio e serviços de dodos, sendo

necessório o fiscolìzoçÕo do cumprimento dos ojustes firmodos noquelo CPl.
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Assim, pelos pressupostos, Requeiro ò Meso Diretoro do Coso, com o

oquiescêncio do Soberono Plenório, no formo regimentol, sejo reolizodo umo

oudiêncio pÚblico, no diq 03/1212019, òs l7h, no município de Rio PreÌo do Evo-AM,

com o objetivo de deboter os recorrentes problemos enfrentodos pelos consumidores

de telefonio no município de Rio PreÌo do Evo, em conjunto com os seguintes

outoridodes:

l. Empreso Fornecedoro - lnternei Fixo - Cloro AS (NET)

2. Empreso Fornecedoro - Internet Móvel - TlM, VIVO, CLARO e Ol.

3. ANATEL, otrovés de suo Gerêncio Regionol nos Estodos do Amozonos,

4. PROCON/AM.

5. Ministério Público de Rio Preto do Evo-AM.

6. Defensorio Publico de Rio Preto do Evo-AM.

7. Comìssõo de Defeso do Consumidor- OAB/AM.

8. Prefeituro Municipol de Rio Preto do Evo-AM.

9. Cômoro Municipol de Rio Preto do Evo-AM.

10. Delegocio de Rio Preto do Evo-AM.

PLENARIO DA ASSEMBTEIA TEGISTATIVA DO

NOVEMBRO DE 2019.

DO DO AMAZONAS, EM MANAUS 14 DE

, JOÃO tUtZ
:

Deputo

conos

Presidente do Comissõo d

duol

feso do Consumidor
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