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À XVI Plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
(FNDC)

Propostas do Comitê Regional São Paulo do FNDC

Considerando que há necessidade de democratizar a Comunicação como forma de avançar na 
cidadania e no aprofundamento do Estado democrático de Direito; 

Considerando a conjuntura favorável,  no que diz respeito  ao aprofundamento  da discussão 
junto à sociedade, que clama pela exigência de uma política nacional de comunicação;

Considerando a resistência de setores conservadores econômicos e políticos em fazer avançar 
esta pauta é imperativo que se tomem medidas para ampliar a presença orgânica do FNDC nos estados e 
municípios, organizando atividades locais, a partir dos Comitês, em conjunto com as entidades locais. 
 Neste sentido, a plenária final deve debater as seguintes propostas:

1ª  -  O  FNDC  deve  preparar  uma  Campanha  para  um  novo  Marco  Regulatório  das 
Comunicações,  que  deve  ser  construída  em  parceria  com  o  maior  número  possível  de  entidades  e 
indivíduos, filiados ou não ao Fórum, de forma a ampliar a mobilização em torno do tema. 

2ª - Promover o maior número possível de ações de pressão pública e cobrança para o governo 
por em consulta pública um anteprojeto para o novo Marco Regulatório.

3ª  -  A  estrutura  de  tomada  de  decisão  do  FNDC deve  refletir  o  interesse  em  ampliar  a 
mobilização,  envolvendo  as  diversas  entidades  interessadas  em participar  e  fortalecendo  o  papel  do 
Conselho Deliberativo. 

4ª - Criar um GT de mobilização, com o intuito de animar e envolver os diversos comitês e 
entidades filiadas. 

5ª  – Indicar  que sejam realizadas  novas plenárias  nos estados para organização  dos fóruns 
locais e encaminhamento das decisões da plenária nacional.

Comitê Regional São Paulo do FNDC

São Paulo, 24 de novembro de 2011.


	Tese nº 10

