COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC Nº 386,
DE 2009, DO DEPUTADO PAULO PIMENTA, QUE “ALTERA DISPOSITIVOS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ESTABELECER A NECESSIDADE DE
CURSO SUPERIOR EM JORNALISMO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
DE JORNALISTA”

REQUERIMENTO Nº , DE 2010.
(Do Sr. FRANCISCO PRACIANO)

Requer a realização de audiência pública
com representantes da Academia para
discutir os diversos aspectos da PEC n.
386/2009.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito que seja realizada por esta digna
Comissão Especial uma Audiência Pública com a presença dos senhores
CARLOS FRANCINATTO – Presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em
Jornalismo, LUIS GONZAGA – Professor do Departamento de Comunicação
Social da Universidade de Brasília, ANTÔNIO HOLVIDT – Presidente da
INTERCOM e SÉRGIO GADINE - Presidente do Fórum Nacional de Professores
de Jornalismo.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Especial foi criada para analisar e emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n. 386/2009, que “altera

dispositivos da Constituição Federal para estabelecer a necessidade de curso
superior em Jornalismo para o exercício da profissão de jornalista”, e das demais
Propostas de Emenda à Constituição a esta apensadas.
Ante a importância do tema, apresento neste momento o
Requerimento de Audiência Pública, para que possamos discutir os diversos
aspectos da PEC n. 386/2009 e das demais a esta apensadas, que aguardam
nosso Parecer para a correta continuidade do seu trâmite, com a presença de
membros ilustres do meio e que, dessa forma, têm experiência e conhecimentos
fundamentais para nos auxiliar no melhor deslinde do caso.
É de se ter em conta que o que se discute no presente momento
não é apenas o exercício de uma profissão, mas de aspectos que podem interferir
na própria liberdade de imprensa e no direito à informação preconizados na
Constituição Federal e que o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a
respeito.
Por essas razões, acredito ser oportuno e de importância
fundamental ouvirmos membros ilustres do meio sobre as Propostas ora
apreciadas, que possam nos apontar aspectos práticos das mesmas, bem como
pontos que possam ser aperfeiçoados ou excluídos.
É o que solicito.
Sala das Comissões, 09 de junho de 2010.

FRANCISCO PRACIANO
Deputado Federal PT/AM

