
Ata da reunião da coordenação da FrenteCom
14 de setembro de 2017, 11h, Plenário 15

PAUTA
Continuidade e encaminhamento dos pontos tratados na reunião anterior, de 17/08/17.

1. CCS (Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional)
Ainda não há previsão para a posse da nova gestão do CCS. A secretaria do Senado informou que 
dará ampla divulgação à solenidade. Precisamos estar atentos para, na ocasião, lançar a nota de 
repúdio, aprovada na última reunião, contra a usurpação das vagas da sociedade civil no Conselho. 
Tarefas:
Elaboração de proposta de nota para aprovação da coordenação da FrenteCom.
Responsável: Intervozes

Solicitação de audiência da coordenação da FrenteCom com a nova gestão do CCS, após a posse 
dos novos conselheiros. Aguardar solenidade para solicitar reunião.
Responsável: Secretaria FrenteCom

Solicitação de audiência da coordenação da FrenteCom com o senador Paulo Rocha (PT/PA), autor 
de um PL que altera a lei que criou o CCS. Após a audiência com o Senador Paulo Rocha, será 
analisada a pertinência de também apresentarmos, via Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara, outro projeto de lei regulamentando o processo eleitoral e a composição do CCS.
Responsável: Secretaria da FrenteCom /Lis (Gab deputado Jean Wyllys)

2. CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil)
Em relação à consulta pública lançada unilateralmente pelo governo Temer para alterar a 
composição e as atribuições do CGI, o mandato do Deputado Jean Wyllys encaminhou 
requerimento de informação ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O 
governo ainda não respondeu.

Em sua última reunião, o CGI definiu que realizará uma segunda etapa da consulta pública (após a 
etapa já finalizada pelo governo federal) para então fazer recomendações acerca do modelo de 
governança da Internet. Avaliamos como importante a FrenteCom participar desta 2ª etapa da 
consulta do CGI, como estratégia de defesa do equilíbrio multissetorial dentro do Comitê. Após o 
lançamento da segunda etapa, a FrenteCom voltará a debater o tema.
O Intervozes informou que o PL protocolado pelo deputado André Figueiredo (PDT/CE) para 
institucionalizar o CGI (criado por Decreto Presidencial em 1995) foi rejeitado pela Mesa Diretora 
da Câmara por vício de origem.
Consideradas as informações acima, a FrenteCom encaminhará:

- Requerimento de audiência pública na CCTCI.
Responsáveis: gabinetes das deputadas Margarida Salomão e Luiza Erundina

3. Participação social nos espaços e canais de comunicação da Câmara dos Deputados
A Liderança do PSOL realizou reunião com a direção da Secretaria de Comunicação/SECOM sobre
a redução da participação popular nos canais de comunicação da Câmara. A direção irá analisar os 
questionamentos que foram apresentados e encaminhará resposta e providências que poderão ser 
tomadas. Após isso, a FrenteCom definirá como encaminhar a questão.



Responsável: Secretaria da FrenteCom

4. EBC (Empresa Brasil de Comunicação)
Em relação ao enfrentamento contra o desmonte da EBC e a paralisação da operação da Rádio 
Nacional da Amazônia, foi aprovado o requerimento do Deputado Jean Wyllys para realização de 
uma Sessão Solene para celebrar os 40 anos da Rádio Nacional. A Sessão Solene está agendada para
o dia 27 de setembro às 9h30, no Plenário Ulysses Guimarães. Devemos negociar com a SGM a 
mudança do horário para às 9 horas (Secretaria da FrenteCom).
Sobre a realização da Sessão, serão tomadas as seguintes providências:

- Organização no âmbito da Câmara dos Deputados, reunião com o Cerimonial e garantia do acesso 
do público às dependências da Casa.
Responsáveis: Nádia, Liz e Flávio Elias (Liderança PSOL).

- Criação da arte do evento.
Responsável: Kleber e Liz (Mandato Deputado Jean Wyllys).

- Criação do evento no facebook, texto de divulgação e placas.
Responsável: Pedro Rafael (FNDC); impressão das placas (Nádia e Giulia)

- Definição dos convidados para falar durante a sessão solene.
Responsáveis: Bia, Pedro, Lincoln e Nádia.

Além da Sessão Solene, o mandato do Deputado Edmilson Rodrigues apresentará um requerimento 
de informações e outro de indicação sobre o fato de a Rádio Nacional estar fora do ar. Os 
documentos serão protocolados na Câmara dos Deputados, na sequência da Sessão Solene no dia 
27.

5. Semana Nacional pela Democratização da Comunicação
O FNDC convidou o relator da OEA para Liberdade de Expressão, Edison Lanza, para vir ao Brasil 
no período de 15 a 21 de outubro, quando acontece a Semana Nacional pela Democratização da 
Comunicação no Brasil. Vamos tentar aproveitar a vinda do relator (ainda não confirmada) para 
realizar uma audiência pública na CCTCI.

Responsáveis: gabinetes das deputadas Margarida Salomão e Luiza Erundina

Por falta de espaço na Câmara, não será possível realizar a exposição da campanha Calar Jamais, 
sobre violações à liberdade de expressão, durante a Semana pela Democratização da Comunicação. 
Conseguimos agendá-la, entretanto, para no período 11 a 15 de dezembro, no Espaço Mário Covas. 
Pedro Rafael (FNDC) encaminhará o conteúdo da exposição para que a secretaria da FrenteCom 
inicie o processo de aprovação da exposição na SECOM.
Responsáveis: FNDC e Secretaria FrenteCom

6. Digitalização das emissoras do campo público



Inúmeras emissoras de televisão educativas não conseguiram digitalizar seus parques de produção e
correm o risco de sair do ar diante do processo de digitalização da TV. Enquanto isso, os recursos 
do Fistel, que poderiam ser usados para isso, não têm chegado aos canais. Além disso, há 
informações de que a rede de televisão pública organizada pela EBC estaria se desmembrando, com
algumas TVs migrando para a rede da TV Cultura. A ABEPEC enviará informações detalhadas.
- Apresentar requerimento de Audiência Pública sobre o uso do FISTEL e a digitalização das TVs 
do campo público.
Responsáveis: Abepec encaminha com gabinete da deputada Luciana Santos

Indicativo de próxima reunião da FrenteCom: 26 de outubro 2017, quinta-feira, às 10 horas – 
plenário a confirmar.


