Em paralelo, estou enviando, a todos os conselheiros, comentários sobre o Regimento, enviado pelo José
Paulo também a todos.
Além disso, dirijo especialmente à nossa bancada, os seguintes comentários:
Eleição
A eleição para a presidência do Conselho parece estar resolvida. Além dos votos da nossa "bancada", do
Dines e do Carlos Chagas, o José Paulo recebeu apoio da representação da Record e do João Roberto
Marinho, que lhe ligou na última quinta-feira. Até a quarta-feira, ainda havia movimentações em torno do
Jayme Sirotsky. Conosco não houve mais contato sobre esta proposta inicial dos empresários. E, com os
desdobramentos da quinta-feira, provavelmente abre-se a possibilidade de uma eleição por aclamação.
Composição da Mesa
Até agora, e especialmente até o surgimento da proposta de Regimento feita pelo José Paulo, não tínhamos
discutido a organização interna do Conselho em detalhes. Defendo que a mesa seja "tripartite", sob pena desta
expressar uma hegemonia inadequada (nossa, do empresariado, ou da sociedade civil em geral). Devemos
continuar propondo o equilíbrio na composição do Conselho. Por isso acho que a composição da mesa deve
ser Presidente, Vice e Secretário, para expressar e representar este equilíbrio. Os argumentos em defesa desta
proposta estão nos comentários aos Regimento, que foram enviados a todos os conselheiros. Por favor,
avaliem a proposta.
Infra do Conselho
O José Paulo está em contato com a mesa do Senado apurando que meios serão colocados, imediatamente, à
disposição do Conselho.
Divulgação
A tendência é de que a grande mídia não se ocupe do Conselho. Por isso, através de medidas que o próprio
Conselho pode tomar e de outras que podemos estimular, precisamos assegurar a publicidade de suas ações e
debates. Aqui seguem algumas idéias para projetarmos isso:
- Coberturas ou programas especiais da TV Câmara e TV Senado;
- Boletins e materiais especialmente produzidos pelo Congresso para os Canais Comunitários e Canais
Universitários e para as emissoras de rádio comunitárias (estes últimos, por exemplo, poderiam ser
assegurados por um convênio entre a Abraço e a rádio do Senado);
- Programa ou ações especiais da RPTV;
- Outras iniciativas das nossas entidades.
Iniciativas básicas do Conselho
- Levantamento de todos os projetos tramitando no Congresso sobre comunicação
- Atenção especial para o levantamento dos projetos que alteram a composição ou as funções do Conselho
Pauta do Conselho
Conforme deliberação do Fórum e nossas conversas das últimas semanas tem reiterado, nossa pauta principal,
a prioridade 1 no Conselho será a TV Digital (introdução da tecnologia digital na comunicação social
eletrônica). Com isto discutiremos aquilo que definirá a configuração do conjunto dos sistemas de
comunicação nas próximas décadas. Além disto, precisamos responder às seguintes indagações:
- Podemos ou devemos incluir outros itens na pauta do Conselho? Que critérios utilizaremos para defini-los?
- Como lidaremos com as demandas da sociedade que forem levadas ao Conselho, com certeza, que estarão
muito além das possibilidades do Conselho responder, especialmente na fase inicial? Como evitar uma grande
frustração, especialmente das nossas bases? Como convenceremos de que é preciso paciência para fazermos o
que é possível e, sobretudo, o que necessário e prioritário?
Suplentes
Agora já está definido que os suplentes não estão sendo convocados para a posse de terça-feira. Precisamos
examinar com muita atenção a questão da atuação dos suplentes. Os principais argumentos estão

genericamente contidos nos comentários ao Regimento, além do que temos conversado entre nós. Os
empresários, entretanto, têm os argumentos deles, em relação à suplência. Nós precisamos encontrar as
condições para viabilizar a participação dos nossos suplentes, e buscar o melhor e o máximo aproveitamento
dos nossos. O Congresso adotou a solução tradicional e previsível de interpretação da lei. Precisamos avaliar
como avançar além disso.
Contatos da Mesa do Conselho
No sentido da consolidação institucional do Conselho, cremos ser adequado que a Mesa do Conselho se
apresente e apresente o Conselho para:
- Ministro das Comunicações
- Presidente da Anatel
- Presidentes das Comissões Técnicas do Senado e da Câmara
- Presidente do Senado e da Câmara
Reunião na terça-feira, dia 25/6
Estamos recomendando que toda a nossa bancada chegue na terça, até o meio-dia. Chico Pereira, Geraldo,
Berenice e Daniel devem estar todos na terça pela manhã. O Ricardo só poderá chegar na quarta, como vocês
já devem ter sido informados. Aqui estão referidos apenas os titulares que estão recebendo passagem.
Precisamos saber se os suplentes, sem passagem fornecida pelo Congresso, também poderiam participar, o
que seria muito importante. Em função dos horários de vôo, estamos tentando assegurar uma reunião com o
José Paulo das 13h às 16h. Estaremos todos no Hotel Nacional e, para a reunião, estamos reservando uma sala
privativa neste hotel, cuja localização confirmaremos ainda nesta segunda-feira. Por favor, confirmem horário
de chegada e participação nesta reunião, o mais breve possível.
Abraços,
Daniel

