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N°: 098/2017

INDICACÃO N°. 098/2017

o Vereador, THOMAZ JOHNSON ABDONOR, autor e subscrevem os Vereadores AGNEI
ALVES DA CONCEiÇÃO, ANTÔNIA FRANCISCA BORGES DE CARVALHO BARBOSA e ARINO
JORGE FERNANDES DE ALMEIDA, da presente Indicação requer que, ouvido o Soberano Plenário
desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente a Ilustríssima Senhora VERA LÚCIA BURATO
MARQUES SIEBURGER, Gerente da Unidade Operacional da ANATEL no Estado de Mato Grosso do
Sul, na qual reivindica providências junto ANATEL para instalação de uma nova torre de telefonia
celular, no município de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul. Sugere a instalação de uma Nova
torre/antena de telefonia celular no Município de Rochedo, situado no Estado de Mato Grosso
do Sul.
à

JUSTIFICATIVA
Em 1997foi sancionada pelo Presidente da República a Lei Geral das Telecomunicações - LGT
nO9.472, que regulamenta a quebra do monopólio estatal do setor; autoriza o governo a privatizar todo
o Sistema Telebrás e cria a Anatei - Agência Nacional de Telecomunicações, com a função de órgão
regulador das Telecomunicações. É uma entidade integrante da Administração Pública Federal
indireta, submetida a um tipo de regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das
Comunicações.
Desde que a Lei 9.472 foi sancionada, os serviços de telecomunicações avançaram bastante
no país, principalmente, nos últimos anos, no campo dos celulares. O Brasil tem mais de 262 milhões
de assinantes, deste total, 159,811 milhões, ou 82,19% são pré-pagos. A modalidade de pré-pagos
permitiu o acesso da população de baixa renda telefonia.
O Brasiljá é o 5° maior país em número de celulares habilitados e o 8° em número de aparelhos
por habitante, destacando que é o líder do Ranking quando se trata de acessos a Internet Móvel. Até
2013, doze estados já possuíam mais de um celular por habitante, são eles: Distrito Federal, São Paulo,
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina,
Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco e Paraná.
Rochedo, tem uma defasagem neste aspecto, e mesmo tendo uma torre da Operadora VIVO,
não conta com uma cobertura de telefonia móvel que abranja todo o seu território, provocando assim
um isolamentode diversos Distritos/Povoados, de tal forma a não acompanharem a evolução de outros
municípios do Brasil.
à
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A tempos, a população sofre em dias de chuva, com as quedas de energia e com o descaso
em melhorar o sinal de nossa torre, pois, se acaba a energia o sinal desaparece.
No último dia 14 de Outubro de 2017, o município ficou mais de 24 hs sem sinal de telefonia,
ocasionando vários transtornos e preocupação para todos, pois o celular é principal fonte de
comunicação entre as pessoas, principalmente quando se trata de um município do interior, que
padece em várias situações por falta de estrutura.
Em nossa atividade parlamentar, acompanhamos de perto, a situação de diversos munícipes,
e por todos os lugares o pleito se repete; a falta de sinal para celular.
Em Mato grosso do Sul, a principal operadora de telefonia móvel é a Vivo, que é detentora de
mais de 60% dos clientes em todo o Estado. Portanto, atendendo uma demanda antiga da população,
encaminhamosa sugestão para que sejam tomadas providências urgentes para a implantação de uma
torre/antena de telefonia celular de outra operadora que possa atender não só a população, mas
também aos turistas que por aqui passam e ficam restritos a somente uma operadora, dificultando o
comercio e a comodidade dos mesmos.
Rochedo está localizado a uma distância de 74 km da Capital de Mato Grosso do Sul, Campo
Grande. Na cidade moram em média 60% da população e os outros 40% residem na área rural do
município, não sendo razoável a privação desta populaçãode um digno e eficaz meio de comunicação,
este obtido por meio do pleito ora em comento.
O município, possui pouco mais de 5 mil habitantese de 4 mil eleitores, tem vivido um acelerado
processo de crescimento, recebendo recursos públicos e causando interesses de investimentos por
parte de empresários e novos moradores.
Em maio de 2017 o município de ROCHEDO MS tinha o total de 4.270 eleitores assim
distribuídos por zonas eleitorais:
~ona Eleitoral

II

Eleitores I

037

JI

4.270 I

~otal de Eleitores da Cidade

II

4.270 I

o Por sua vez a última estimativa do IBGE para ROCHEDO MS indica uma população total de:
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5.252 habitantes

o O número total de eleitores corresponde assim a 81 % da

população total:
4.270 eleitores

Fonte: Repositório de Oados Eleitorais do TSf. Atualizado em 27/05/2017.

Em consequência, tal realidade de isolamento comunicacional não pode mais ser óbice ao
crescimento socioeconômico e político das pequenas localidades, em especial à população de
Rochedo-MS.É certo que a atual conjunturaglobalizada em que vivemos, o serviço de telefonia móvel
é essencial, devendo ser integralmente prestado e com amplo acesso da população, por vàrias
operadorase especialmente nos muitos rincões deste País.
Assim, não é demais reconhecer que a ANATEL, como Agencia Reguladora vinculada ao
Ministério das Comunicações, deve garantir, de forma irrestrita, o direito constitucional da cidadania
(art. 1°, II, da CF), bem como a promoção do fomento das telecomunicações no País.
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Há de se reconhecer que o telefone se enquadra dentre os meios de comunicação mais rápidos
e efetivos, e nenhuma população deve ter negado o seu direito de acesso. É assim que ressaltamos o
caráter urgente do presente pleito.
Ante as razoes acima expostas, e considerando que a implementação de uma abrangente
Política Nacional de Telecomunicações deve ser tratada de maneira urgente, integrada e responsável,
é que apresentamos o presente pleito e encaminhamos esta Indicação ao Ilustre Presidente da
ANATEL- Campo Grande/MS.
Plenários das Deliberações "Ademar Gomes San dim" , em Rochedo 24 de Outubro de 2017.
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