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MOÇÃO N.º 5/2021

PROPONENTE: Todos os Vereadores

DESTINATÁRIO: Plenário da Câmara

ASSUNTO: Apresenta Moção de REPÚDIO

Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do Inciso III, do

Parágrafo único do Art. 114 do Regimento Interno, apresenta para

deliberação do Plenário da Câmara, o encaminhamento de MOÇÃO DE

REPÚDIO às operadoras de telefonia móvel – CLARO, OI, TIM e VIVO,

bem como para Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, pelas

razões expostas a seguir:

Considerando que em 1997 foi sancionada a Lei Geral das

Telecomunicações - LGT nº 9.472/1997, que regulamenta a quebra do

monopólio estatal do setor; autorizando o governo a privatizar todo o

Sistema Telebrás e cria a Anatel - 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.

Considerando que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito

e acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e

regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território

nacional, conforme previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.472/1997.

Considerando o disposto no Código de Defesa do Consumidor, em seu

artigo 20, que o consumidor ao pagar por um serviço, tem direito de

recebê-lo com qualidade.

Considerando que da ineficiência do serviço contratado os fornecedores

de serviços são responsabilizados objetivamente, na forma do artigo 14

do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que o Brasil é o 4º maior País em número de celulares

habilitados e o 8º em número de aparelhos por habitante. Até 2014, vinte,

dos vinte e seis estados, possuíam mais de um celular por habitante,

estando o estado de Santa Catarina dentre eles. Até 2020 o Brasil tinha

424 milhões de dispositivos digitais em uso.



Considerando que o telefone móvel e outros aparelhos digitais como,

telefone fixo, computadores, tablets, enquadram-se como meios de

comunicação rápidos e eficazes, desde que conectados a rede de

telefonia ou internet, portanto nenhuma população deve ter prejudicado o

seu direito de acesso.

Considerando que em Ipumirim/SC, as operadoras de telefonia móvel são

Oi, Claro, Tim e Vivo, e ambas não atendem satisfatoriamente a

população, haja vista os sinais dos serviços serem instáveis em

determinadas localidades, inclusive no perímetro urbano, e não

abrangerem todas localidades do município, em perímetro urbano e,

principalmente, em perímetro rural.

Considerando os problemas apresentados em nosso município,

principalmente no último ano, como a falta de sinal, a baixa qualidade do

sinal e a interrupção do mesmo sem motivo justificado, trazendo sérios

transtornos à população local.

Considerando o atual cenário de pandemia, em razão do vírus COVID-19,

houve um aumento de trabalho remoto - home office - em diversos

serviços, bem como nas atividades escolares, que necessitam

exclusivamente da rede de internet, o acesso a telefonia móvel e internet

tornou-se imprescindível.

Considerando que os serviços de telefonia, por muitas vezes são

inoperantes, por falta de sinal ou por diversas interrupções durante

ligações, há também problemas acerca de mensagens indesejadas nos

aparelhos móveis que resultam em cobranças de serviços não pactuados

e, consequentemente, descontos em créditos de celulares, conforme a

demanda de reclamações no PROCON.

Diante do exposto mociona-se:

EM REPÚDIO AS OPERADORAS CLARO, TIM, OI E VIVO, DIANTE DOS

PROBLEMAS SUPRACITADOS, EM ATENÇÃO AS FALHAS E FALTAS DE

SERVIÇOS DE TELEFONIA, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVEREM

AÇÕES PARA MELHORAR E AUMENTAR OS SERVIÇOS DE TELEFONIA

E INTERNET DO MUNICÍPIO DE IPUMIRIM/SC. NÃO  PODENDO SE

OLVIDAR QUE A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES -

ANATEL, POSSUI O DEVER DE FISCALIZAÇÃO E PROVIDÊNCIAS

DIANTE DAS DEMANDAS APRESENTADAS PELOS USUÁRIOS DOS

SERVIÇOS. DESTARTE, INEXISTINDO SOLUÇÃO PARA A DEMANDA, A

REFERIDA MOÇÃO SERÁ ENCAMINHANDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO

DE SANTA CATARINA, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS.



Atenciosamente,

Adriana de Pinho Tiepo Clodomar Carlos Zanella Everton

Kugelmeier

Vereadora Vereador Vereador

Kleber Toni Tecchio     Marilete Pramio Bortoli Marineide Pick

Pilatti

Vereador Vereadora Vereadora
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Vereador Vereador Vereador


