COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
REQUERIMENTO Nº
(Do Sr. Paulão)

Requer
a
realização
de
Seminário em Maceió/AL para debater
os planos, programas e projetos
relacionados aos serviços de Rádio
Comunitária e Comunicação Eletrônica
no
âmbito
do
Ministério
das
Comunicações.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, a realização de
Seminário em Maceió/AL para debater os planos, programas e projetos do
Ministério das Comunicações aos serviços de Rádio Comunitária e
Comunicação Eletrônica, na Assembleia Legislativa de Alagoas no dia 25 de
setembro de 2015, das 9:00 às 14:00, com a participação das seguintes
representações e que sejam convidados os seguintes participantes:
Emiliano José da Silva Filho - Serviços de Comunicação Eletrônica do
Ministério das Comunicações;
Ênio Lins – Secretário de Estado de Comunicação de Alagoas
Ronaldo Medeiros – Deputado Estadual (PT/AL);
Marcelino de Carvalho Freitas Neto – Coordenador-Geral da ABRAÇO Alagoas
(Associação Brasileira de Radiofusão Comunitária);

JUSTIFICATIVA
O papel da comunicação toma contornos cada vez mais importantes na
vida e nos destinos da vida em sociedade e rádio e a TV tem um papel
fundamental na sociedade como um meio de comunicação rápido barato e
eficaz.

Com o avanço tecnológico e a internet cada vez mais presente na vida
dos cidadãos às informações circulam de maneira ultra veloz e em tempo real,
mesmo assim o rádio que se previa tornar-se obsoleto desempenha um papel
de levar informações onde a internet não chega. Através do rádio pode-se
chegar em todos os lugares sem a necessidade de se estar conectado.
As rádios comunitárias são muito importantes, inclusive, como
alternativa a grande mídia que se comporta como um braço político e
tendencioso, concentrado na mão de alguns poucos empresárias que de farta
maneira busca ditar o comportamento e os rumos da sociedade. Através das
rádios a população expõe seus problemas, suas críticas e seus desejos e por
meio delas que a população participa do processo de desenvolvimento da
sociedade que residem bem como temas de interesse nacional e mundial.
A função da rádio comunitária é informar às pessoas o que acontece
perto de sua casa, no seu bairro, na sua comunidade o que acontece em sua
cidade que atrai a atenção dos ouvintes de uma rádio comunitária.
A rádio comunitária se instala para ocupar um espaço não preenchido
pela mídia comercial, a emissora serve de veículo de comunicação e
socialização de informação.
Harmonizar o avanço tecnológico dos meios de comunicação, e a função
social da rádio comunitária no cotidiano dos moradores, sobretudo, no interior
do país é fundamental para garantir a individualidade dentro da diversidade,
expondo as diferenças de gênero, raça, cor e credo, fazendo com que as
pessoas da comunidade se identifiquem e que os meios de comunicações
cumpram seu papel dentro da sociedade.
Portanto pedimos o apoio dos nobres pares dessa Comissão com vistas
à aprovação do requerimento aqui apresentado para a realização do Seminário
em Maceió/AL para debater os planos, programas e projetos relacionados aos
serviços de Rádio Comunitária e Comunicação Eletrônica no âmbito do
Ministério das Comunicações.
Sala das Sessões, em 26 de Agosto de 2015.

Paulão – PT/AL
Deputado Federal

