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Ofício nº 050/2022 
 

Sudoeste do Paraná, 22 de junho de 2022. 
 
 
Prezados (as) senhores (as) 
 
 
    Vimos através de o presente saudá-los (as) na esperança de 
poder encontra-los (as) imbuídos no espirito empreendedor pelo Sudoeste. 
    Novidade cada vez mais real para o Brasil, a conexão 5G chega 
para mudar e terá um salto na evolução da assertividade do funcionamento das 
máquinas, na interação e na Internet. O Paraná tem sido visto como estado modelo na 
sua implantação, sobretudo na atualização da legislação que facilitou a instalação da 
infraestrutura necessária. Para que a 5G seja viabilizada a obrigação de ativação siga 
o cronograma estabelecido pela Anatel e a legislação dos municípios precisa passar 
por adequações relacionadas à Lei das Antenas (13.116/15) e ao decreto federal 
10.480/20. 
    Em meio a tantas vantagens, para ser implementada nas cidades, 
a tecnologia 5G esbarra no desafio das legislações federais, estaduais e 
principalmente municipais, que estabelecem parâmetros para a instalação de redes 
e estruturas de telecomunicações.  
    Pensando em aprimorarmos nosso conhecimento e já 
implantarmos está legislação estaremos realizando no dia 09 de julho na cidade de 
Salgado Filho uma Assembleia para discutirmos este tema, sendo convidados todos 
os edis e servidores desta casa de Leis.  
    Estarão palestrando técnicos da FIEP, operadoras e da 
Assembleia Legislativa do Paraná. E as inscrições deverão ser feitas no link; 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczVtGz3eDPXqEXP71wnGu6Oy5LhMWd
VnFBoBnppWN3iPj_QQ/viewform?usp=sf_link   
 
    Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos, 
na certeza de sua participação. 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 
 

CLAUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO 
Presidente  
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https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/universalizacao/compromissos-do-leilao-do-5g
https://agenciafiep.com.br/2019/07/31/curitiba-ganha-qualidade-cobertura-e-velocidade-de-internet/
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PROGRAMAÇÃO 

 
 

ASSEMBLEIA EM SALGADO FILHO 
DIA 09 DE JULHO (sábado) 

 
TEMA: TECNOLOGIA 5G  

Local: CENTRO DE EVENTOS  
 

9:00 hrs  Coffee break 
9:30 hrs   Formação da Mesa de Autoridades 
10:00 hrs  Palestra 
11:15 hrs  Assuntos diversos 
12:00 hrs  Almoço(por adesão)  Porco na Grelha   
 
Tarde livre 
Visita a 26ª FESTA DO VINHO E DO QUEIJO DE SALGADO FILHO 
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