
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020

Ao

Sr. Leonardo Euler de Morais

Presidente do Conselho Diretor da Anatel

SAUS Quadra 06 - Bloco H - 10º andar 

CEP: 70070-940 - Brasília - DF

Ref.: Prazo para contribuições a Consulta Pública 5/2020

I. Presidente Leonardo Euler de Morais

Foi  instaurada  em  11  de  fevereiro  de  2020  pela  Agência

Nacional de Telecomunicações (Anatel) a Consulta Pública nº 5, com prazo final para

apresentação de contribuições pela sociedade civil até o próximo dia 27 de março.

O objeto da Consulta Pública nº 5 é “o Projeto Estratégico de

Reavaliação do Regime e Escopo dos Serviços de Telecomunicações, previsto no item 1

da Agenda Regulatória da Anatel para o biênio 2019-2020, aprovada pela Portaria nº

542,  de  26  de  março  de  2019,  que  inclui:  (i)  Minuta  de  Resolução  que  aprova

Regulamento de Adaptação das Concessões do STFC para Autorização”. 

Trata-se,  portanto,  de  um tema  de  interesse  público  com alta

complexidade técnica e econômica que inevitavelmente demanda estudos aprofundados

de  modo  que  as  contribuições  tenham  consistência,  conteúdo  qualificado  e  sejam

relevantes para o importante processo de reformulação do modelo de telecomunicações

do país.



Sendo assim, as 38 entidades reunidas na Coalizão Direitos na

Rede, vêm a V.Sa. apresentar requerimento para que o prazo para contribuições seja

estendido por mais 60 dias.

Além disso, as entidades requerem também que seja mantido o

plano inicial da agência no que diz respeito à realização das audiências públicas, a fim de

que ocorra também uma audiência na cidade de São Paulo-SP, permitindo, assim, que

organismos empresariais e da sociedade civil bastante presentes na capital e com especial

interesse no tema, possam participar intensamente do processo.

Aguardamos o atendimento de nosso pedido e colocamo-nos à

disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Coalizão Direitos na Rede

Contato:

Fabricio Solagna

Secretaria Executiva

51-992819425

secretariaexecutiva@direitosnarede.org.br


