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@roponente: Vereador Policial Madril/PSC)

Excelentíssrmo Senhot Presidente dt Càmara Municipal de Cascavel

REQUEIRO, nos teÍmos que Íegem o art. 748, inciso IV, do Regimento Interno desta
Casa de Leis, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhot Fábio Faria, Ministro das

Comunicações, pedido de providências, no sentido de vabitzar a hberação de sinal abetto
para tÍansmissão da TV Senado e da TV Càmara no Município de Cascavel, Estado do
Paraná,.

É o qrr. Requer. Sala de Sessões

Cascavel,3l de agosto de2021,

f v"* -,.s--çi
Policial Madril
Vereador /PSC

Justificação:

É de conhecimento que a TV Senado e a TV Càmaru são ernissoras de TV legislativa do
Brasil, por onde são transmitidas ao vivo todas as atividades do Senado Federal, do Congresso
Nacional e da Câmara dos Deputados, tais como os discursos dos senadores e deputados,
debates e votação de projetos, cobettura jotnalística, documentários e entrevistas especiais.

Tratam-se de importantes canais de comunicação dtteta com o cidadão, na medida em
que levam ao telespectador informações sobre o Legislativo e suas atribúções, bem como sobre
todos os pÍoietos que estão sendo üscutidos no país, razáo pela qual entendemos que o seu

acesso deveria ser possibiütado a toda a sociedade.

Sabemos que atualmente a Rede Legislativa de TV é composta de aproximadamente 66

emissoras sediadas em 59 cidades, mas com alcance em 250 municípios de 25 estados e abrange
cerca de 81 milhões de habitantes, todavia, entendemos que esse númeto anda é pequeno, dado
o fato de que o Brasil possú cerca de 5.570 municípios no total.

Nessa esteira, o pÍesente pedido visa solicitar ao Ministério das Comunicações que
envide esforços no sentido de vrabthzar a tÍânsmissão em sinal aberto da TV Senado e da TV
Càmara na cidade de Cascavel-PR.

Com a presente solicitação, objetivamos popularizat as programações das TV's
legislativas, bem como aumentaÍ a audiência das sessões plenárias, audiências públicas,
enúevistas e programâs jornalísticos, a fim de que a sociedade possa acompanhar o dia

REQUERTMENTO N"ilb OB 2021,.

trabalho paÃamentar no Senado Federal e na Càmara dos Deputados, fortalecendo as

Legislativo e o exercício da democracia.
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DisponibiJizar o s\nal aberto desses canais, alérn de seÍ umâ forma de promovet inclusão
social, também possibiütatá aos cidadãos cascavelenses que acompanhem de perto as discussões
que afetam o nosso üa a üa.

Dessa fotma, considetando todo o exposto, encaminhamos o pÍesente pedido de

providências, nâ cetteza de que o Mrmstério das Comunicações deücará total atenção ao
solicitado.
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