ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011
BRASÍLIA - DF
Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2011, a partir das nove horas e trinta minutos, no
auditório do Espaço Cultural da Anatel da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
em Brasília - DF, sob a coordenação da Superintendência de Serviços Privados da Agência,
foi dado início à audiência pública, conforme publicação no Diário Oficial da União, que trata
de proposta de “Revisão do Regulamento de Exploração Industrial de Linha Dedicada
(EILD), aprovado pela Resolução nº 402, de 27 de abril de 2005”, nos termos da Consulta
Pública n.º 50, de 20 de dezembro de 2010. CREDENCIAMENTO: O credenciamento dos
participantes se deu das nove horas às nove horas e trinta minutos (lista de participantes
anexa). ABERTURA DOS TRABALHOS: Às nove horas e quarenta minutos deu-se início à
Audiência Pública com o discurso inicial proferido pelo Dr. Dirceu Baraviera,
Superintendente de Serviços Privados Interino. Em seguida passou-se à leitura dos
procedimentos da Audiência pelo Gerente de Regulamentação (PVSTR), Fabio Mandarino,
que explicou detalhadamente, nos termos do Aviso de Audiência Pública, os objetivos e os
procedimentos alusivos à forma de participação do público, seja por manifestações orais,
seja por encaminhamento de perguntas por escrito, e demais informações de caráter geral
visando ao melhor aproveitamento pelos interessados. A mesa coordenadora foi composta
com a presença dos senhores Marco Antônio de Castro (Especialista em Regulação), Felipe
Roberto de Lima (Gerente Operacional de Gerenciamento de Informações TécnicoAdministrativas). APRESENTAÇÃO DO ASSUNTO: O Gerente de Regulamentação
(PVSTR) fez a apresentação dos fundamentos legais e dos princípios básicos que norteiam
a proposta do Regulamento objeto da Consulta Pública nº n.º 50, de 20 de dezembro de
2010, a qual consta como anexo a este documento. DEBATE: Encerrada a apresentação foi
dado início aos debates pelo Gerente de Regulamentação (PVSTR), Fabio Mandarino,
reabrindo a audiência para os questionamentos orais e escritos dos presentes. As perguntas
orais e escritas e os debates delas decorrentes encontram-se disponíveis em mídia gravada,
para consulta na Biblioteca da Anatel. Findas as perguntas, foi encerrada a Audiência
Pública, sendo lavrada a presente ata.
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