
ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA LEILA GALVÃO - PT 

INDICAÇÃO N 

 

Ç?4/ /2018 

 

l dico a Mesa Diretora, com fulcro no art. 169, do Regimento 

Inter o ia Assembleia Legislativa, que seja encaminhado expediente a 

Excelntíssima Senhora Edileia Neile Íris da Silva, Gerente Geral da 

ANATEL - Acre, solicitando melhorias nos serviços de internet da 

Região do Alto Acre. 

Sala das Sessões" Deputado Francisco Cartaxo" 

Rio Branco -Acre 

29 de maio de 2018 

Deputada Estadual - PT/AC 
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Sala das Sessões" Deputado Francisco Cartaxo" 

Rio Branco—Acre 

29 de maio de 2018 

Deputa dEsttüàFPT AC 

ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA LEILA GALVÃO - PT 

JUSTIFICATIVA 

Presente na vida de milhões de brasileiros, o acesso e o avanço a 

internet se tornou o meio de comunicação mais barato e alternativo para 

a população. 

Segundo o Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

Contínua) IBGE, sete a casa 10 domicílios no Brasil possui acesso à 

internet. 

A região Norte tem acompanhado essa expansão, porém de forma 

lenta e com baixa cobertura em diversos Estados. A exemplo disto, 

temos o Estado do Acre que sofre constantemente com a baixa 

estabilidade e cobertura de rede. 

A região do Alto Acre, vem sofrendo diariamente com falhas no 

sinal e constante falta de estabilidade pelos de serviços de conectividade 

prestados na região. Essa instabilidade tem gerado prejuízos aos diversos 

setores e também a população que não usufrui de um serviço com 

índices mínimo de qualidade estipulados pela ANATEL. 

Deste modo, solicitamos que seja feita uma fiscalização nos serviços 

de banda larga prestados na região do Alto Acre (Assis Brasil. Brasileia, 

Epitaciolândia e Xapuri), visando melhorar a prestação dos serviços de 

rede, oferecendo à sociedade serviços adeqúados e eficientes. 
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