
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 828, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador estudos e adoção de providências, em 
caráter de urgência, visando estabelecer a obrigatoriedade de 
cobertura de serviços móveis de telecomunicações na extensão de 
100% (cem por cento) das rodovias estaduais. 

 

 

Autoria: Deputado Frederico d'Avila 
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INDICAÇÃO Nº 828, DE 2019 

 

Indico, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado que determine aos órgãos 

competentes a elaboração de estudos e adoção de providências, em caráter de 

urgência, visando estabelecer a obrigatoriedade de cobertura de serviços 

móveis de telecomunicações na extensão de 100% (cem por cento) das 

rodovias estaduais. 

JUSTIFICATIVA 

Apesar do avanço tecnológico e dos programas 

governamentais para que um maior número de pessoas em lugares dos mais 

remotos tenham acesso e acompanhem esse progresso, certo é que nem 

todos os lugares são alcançados por cobertura de sinal de telefonia móvel. 

Neste contexto, a falta de cobertura dos serviços de 

telefonia móvel ao longo das rodovias estaduais traz uma série de prejuízos ao 

povo paulista. Em casos de incidentes ou de acidentes, os viajantes não têm a 

possibilidade de acionar os serviços de socorro ou de emergência, o que, além 

dos prejuízos materiais, pode custar a vida. 

Para contornar a falta de serviços de telefonia móvel, 

várias empresas utilizam o serviço de rastreamento de cargas para aumentar a 

segurança ao transportar suas mercadorias. Para ter acesso a esse serviço, 

precisam utilizar comunicações via satélite, o que é demasiado oneroso para a 

empresa e acarreta custos que impactam no valor da mercadoria ou do serviço 

prestado, prejudicando diretamente o consumidor. Além disso, pequenas 

empresas não possuem os recursos necessários para contratar este serviço, e, 

assim, ficam inseguras diante da condução e possibilidade de expansão de 

suas atividades. 

Garantir a cobertura de serviços móveis de 

telecomunicações, na extensão de todas as rodovias estaduais, ajudará 

efetivamente estas pequenas empresas, que sem custos adicionais, poderão 

rastrear os seus motoristas e cargas apenas pelo telefone celular do condutor. 



 
 

Importa ainda destacar que a falta de cobertura telefônica 

e de internet, ao longo das rodovias, submete os moradores das regiões, a 

condição de reféns do acaso e da sorte, em caso de infortúnios. 

Inúmeros são, portanto, os benefícios gerados pela 

cobertura total de sinal telefônico e de internet em toda a extensão das 

rodovias estaduais, garantindo segurança e desenvolvimento ao setor 

econômico, além de beneficiar a população que vive próxima às estradas. 

Por essa razão, apresentamos a presente Indicação, no 

anseio de sensibilizar V. Exa. a fim de que digne-se determinar o estudo e 

adoção de providências pelas áreas técnicas competentes, nos moldes 

requeridos. 

 

Sala das Sessões, em 03/04/2019. 

 

a) Frederico d'Avila 


