AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 16 DE SETEMBRO DE 2015
BRASÍLIA/DF
Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quinze, a partir das dez horas, no Espaço Cultural
Renato Guerreiro da Anatel, na cidade de Brasília/DF, sob a coordenação da Superintendência de
Planejamento e Regulamentação – SPR da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel,
representada pelo Superintendente José Alexandre Novaes Bicalho, pela Gerente de Universalização e
Ampliação do Acesso - Karla do Valle Abrahão Cavalcanti e pelo Assessor Eduardo Marques da Costa
Jacomassi (PRUV), e contanto com a presença do Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos
Consumidores, Marcel Netto de Lima, foi iniciada a AUDIÊNCIA PÚBLICA que visa possibilitar à
sociedade, de forma transparente e democrática, o direito de manifestação sobre os documentos
pautados na Consulta Pública n.º 18, de 03 de agosto de 2015, que trata da proposta de Regulamento
Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, conforme consta do
processo n.º 53500.002203/2014-70. Após o encerramento do período de credenciamento, a audiência
foi aberta pelo Superintendente José Alexandre Novaes Bicalho, que descreveu os procedimentos a
serem adotados durante a Audiência e ressaltou a importância do tema para a sociedade, passando a
palavra à Gerente Karla do Valle Abrahão Cavalcanti, que contextualizou o objeto da Audiência,
apresentando a proposta trazida pela Consulta Pública. Dando seguimento, foi franqueada a palavra
àqueles que se registraram para manifestação oral na sede e nas Gerências Regionais. Na sede da Anatel
se manifestaram os representantes das prestadoras OI (Leandro Vilela) e Nextel – (Marcelo Panico e
Luciano Stutz), bem como o representante da Abinee (Francisco Matulovic). Em São Paulo e Rio de
Janeiro tivemos manifestações orais dos representantes da Telefônica/VIVO – Willians de Souza
Ferreira, da ABTA – Jonas Antunes Couto e da Closed Caption do Brasil – Leonardo C. David). Todas
as manifestações feitas, bem como as considerações da Anatel, constam em arquivo de áudio anexado
ao processo acima citado, disponíveis para consulta por meio de acesso a sua página na Internet
http://www.anatel.gov.br em institucional/ central de conteúdos/ vídeos ou
https://www.youtube.com/user/Anatel; e na Biblioteca da Agência. Ao final, não havendo outras
solicitações de esclarecimentos, a Gerente Karla do Valle Abrahão Cavalcanti agradeceu a presença dos
que ali estavam e a participação remota dos Escritórios Regionais e declarou encerrada a Audiência
Pública, da qual foi lavrada a presente ata.
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