
 

São Paulo, 16 de abril de 2020 

 
 
 
Registro: #71 ABTA – Associação Brasileira de Televisão por Assinatura  
 

A/C 

eleicao2020@cgi.br  
 

 

Ref.:  Item 3.5 (VI) da Chamada Pública – Carta com a indicação de minhas propostas ao compor o CGI.br, 
caso seja eleito. 

 

 

 

Prezados Senhores,  
    

Eu, Oscar Vicente Simões de Oliveira, brasileiro, nascido em 02/10/1953 casado, administrador, portador da cédula de 

identidade n.º 6.411.995-6 SSPSP e do CPF n.º 589.601208-04, residente e domiciliado à Rua Pascal,760 Ap 31, bairro 

do Campo Belo, Cidade de São Paulo - SP CEP 04616-002, venho por intermédio desta explicitar uma síntese das minhas 

propostas, que caso seja eleito pretendo apresentar ao debate: 

 

 

1- Questões de natureza tributária: considero importante buscar alternativas para essa questão uma vez que dada 

a essencialidade do serviço, não é concebível uma carga tributária que em muitos casos supera a casa dos 40% 

situação que afeta a competitividade da economia, o uso dos serviços pelo cidadão e não encontra paralelo em 

nenhum pais do mundo. 

 

2- Pirataria: como todos sabemos o trafego de vídeos nas redes é crescente e em grande medida parte desse 

crescimento é decorrente de trafego pirata. 

Essa situação é agravada porque em muitos casos o equipamento utilizado para a pratica desse ilícito, também 

podem ser utilizados para outras atividades criminosas tais como ataques cibernéticos e mineração de Bitcoins.  

Pretendo sugerir a realização de estudos e articulação de ações que possam mitigar esse problema em favor da 

segurança das redes e serviços de Internet. 

 

3- Utilização de Fundos: debater alternativas para a revisão da Lei do FUST E FISTEL e buscar apoio dos 

Conselheiros da CGI na recomendação de medidas que possibilitem a utilização desses fundos no próprio setor. 

 

4- Desenvolver Projetos: a ideia é abrir uma frente de discussão junto aos Ministérios da Economia e da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicação na busca de alternativas que leve conectividade à área rural, 

especialmente para as pequenas e medias propriedades, assim como para o atendimento das pequenas 

comunidades, vilas e distritos, com baixo IDH  

 

Pretendo também atuar de maneira colaborativa e efetiva na discussão das propostas dos demais membros do 

Conselho e participar de mneira efetiva dos trabalhos da Câmara de Universalização. 

 

Atenciosamente,  
 

 

Oscar Vicente Simões de OliveiraOscar Vicente Simões de OliveiraOscar Vicente Simões de OliveiraOscar Vicente Simões de Oliveira    

11-97533-8903 

11-3078-9307 

 
Item 3.5.- O candidato receberá correspondência no endereço eletrônico previamente informado pela Entidade Homologada que o indicou, dando 
ciência de sua indicação e deverá encaminhar, por e-mail (eleicao2020@cgi.br), até as 18h do dia 16 de abril de 2020, os documentos abaixo 
indicados, sob pena de ser cancelada sua indicação:  
(...) 
VI – carta com a indicação de suas propostas ao compor o CGI.br, caso seja eleito; (CONTIDO NESTA CARTA)  
(...) 



São Paulo, 16 de abril de 2020 

 
 
 
Registro: #71 ABTA – Associação Brasileira de Televisão por Assinatura  
 

A/C 

eleicao2020@cgi.br  
 
Ref.:Item 3.5 (V) da Chamada Pública – Carta de motivação de candidatura às eleições do CGI.br 2020. 
 

 

 

Prezados Senhores,  

 
Eu, Oscar Vicente Simões de Oliveira, brasileiro, nascido em 02/10/1953 casado, administrador, portador 

da cédula de identidade n.º 6.411.995-6 SSPSP e do CPF n.º 589.601208-04, residente e domiciliado à Rua 

Pascal,760 Ap 31 bairro do Campo Belo,Cidade de São Paulo - SP CEP 04616-002, venho por intermédio 

desta explicitar uma síntese das motivações  que me levam a aceitar participar do processo eleitoral como 

candidato indicado pela ABTA – Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. 

 

Minha carreira no setor de TV por Assinatura me permitiu participar desde os seus primórdios, do 

desenvolvimento da Internet do Brasil. Como Diretor Executivo (Estatutário) da Globocabo, posteriormente 

Net Serviços tive a oportunidade de acompanhar a implantação do serviço de Banda Larga através da marca 

Virtua. 

 

Recentemente já condição de Presidente Executivo da ABTA, fui eleito como membro suplente do CGI.br 

representando o Segmento de Provedores de Infraestrutura de Telecomunicações e como representante 

setorial participei de diferentes iniciativas, relativas ao desenvolvimento da Internet no Brasil e em especial 

junto ANATEL no tocante a regulamentação do Serviço.  

 

Na condição de líder setorial, Presidente da ABTA, meu interesse é como representante do segmento de 

Provedores de Infraestrutura de Telecomunicações, levar a posição do nosso setor a respeito dos diversos 

temas vinculados ao desenvolvimento sustentável da Internet e na abordagem de temas relevantes para o 

nosso setor com por exemplo àqueles relacionados a Cyber segurança.  

 

Por termos como associadas as maiores operadores e programadoras de TV por Assinatura do, acredito 

que possa contribuir significativamente nos trabalhos que serão conduzidos pelo Comitê, em conjunto com 

os demais segmentos do setor empresarial, acadêmico, terceiro setor e setor governamental. 

 

Reitero nesta oportunidade os votos de consideração e estima junto a esta Comissão Eleitoral. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Oscar Vicente Simões de Oliveira 
11-97533-8903 

11-3078-9307 

 

Item 3.5.- O candidato receberá correspondência no endereço eletrônico previamente informado pela 
Entidade Homologada que o indicou, dando ciência de sua indicação e deverá encaminhar, por e-mail 
(eleicao2020@cgi.br), até as 18h do dia 16 de abril de 2020, os documentos abaixo indicados, sob pena de 
ser cancelada sua indicação:  
(...) 
V - carta de motivação de sua candidatura às eleições do CGI.br 2020, destacando sua atuação no setor 
para o qual foi indicado(a) e demonstrando seu interesse manifesto pelo desenvolvimento da Internet no 
Brasil; (CONTIDO NESTA CARTA)  
(...) 
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