REQUERIMENTO Nº

2015

(Do Sr. Deputado Fernando Monteiro)

Solicita redistribuição do Projeto de
Lei nº 807/2015, para que seja
incluída a Comissão de Ciência e
Tecnologia,
Comunicação
e
Informática no rol de Comissões
Permanentes que devem se
manifestar sobre o mérito da
proposição.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 140 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de
Lei nº 807/2015, que dispõe sobre limitação por complexo exibidor, nas
proporções especificadas, para exibir produções de longa-metragem que não
se caracterizem como obra cinematográfica brasileira, para que seja incluída a
Comissão de Ciência e Tecnologia no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição em destaque, visto que a
mesma contém matérias relacionadas com o campo temático da referida
Comissão, conforme justificativa abaixo apresentada.

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei nº 807, de 2015, trata da modificação de
quotas de exibição de produção nacional e estrangeira nas salas de cinema.
Nesse sentido, cria efeitos econômicos tanto na estrutura de produção de
conteúdo audiovisual brasileiro quanto no sistema de distribuição de produções
internacionais.
Ocorre que a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, que
dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, em especial

a televisão a cabo, estabeleceu, em seus artigos 16 a 28, uma variedade de
dispositivos para o estímulo à produção audiovisual e a proteção ao conteúdo
nacional.
A implantação de novas regras que afetem, ainda que em
parte, a cadeia produtiva do setor, poderá modificar a eficácia do sistema em
vigor, com efeitos no empacotamento e na distribuição de conteúdo para o
mercado de televisão por assinatura.
Tal preocupação justifica, a nosso ver, o requerimento para que
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática aprecie a
matéria, examinando-a tanto sob o aspecto do cinema como meio de
comunicação em si, mas, sobretudo quanto aos efeitos da medida na cadeia
produtiva do setor, podendo afetar o desempenho de outros veículos.

Sala das sessões,

de

_________________________________
Deputado FERNANDO MONTEIRO
(PP/PE)

de 2015.

