COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

REQUERIMENTO
(DO Sr. Elismar Prado)

Requer a realização de Audiência Pública,
para debater o Projeto de Lei nº
1.821/2003, de autoria do Deputado
Vicentinho, que dispõe sobre a veiculação
obrigatória, nas emissoras de televisão, de
desenhos
animados
produzidos
nacionalmente e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais e
ouvido o Plenário desta Comissão, sejam convidados a comparecer a este órgão
técnico, em reunião de audiência pública, a realizar-se em data a ser agendada,
representantes das emissoras de televisão, dos produtores de cinema e animação
e do Poder Público, para debater o Projeto de Lei nº 1.821/2003, de autoria do
Deputado Vicentinho, que dispõe sobre a veiculação obrigatória, nas emissoras de
televisão, de desenhos animados produzidos nacionalmente e dá outras
providências.
JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei nº 1.821/2003, é inovador e sua
implementação certamente acarretará significativa mudança no cenário brasileiro
de exibição de desenhos animados.
A audiência pública que ora se intenta realizar tem por escopo,
sobretudo, ouvir os especialistas no assunto quanto aos possíveis impactos da
reserva obrigatória de percentual do espaço destinado à exibição de desenhos
animados, nas emissoras de televisão e animações produzidas nacionalmente.

A proposição é nobre e visa valorizar e incentivar a produção
nacional de desenhos animados, bem como a cultura brasileira. Todavia, é preciso
indagar sobre a viabilidade de percentuais previstos para a execução da medida,
considerando sua adequação diante da atual capacidade de produção nacional,
dos contratos já celebrados pelas emissoras de televisão, com fornecedores
estrangeiros e do papel do Estado na consolidação deste projeto.
Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para
aprovação deste requerimento.

ROL DE CONVIDADOS
•
•
•
•
•
•
•

Ministro de Estado da Cultura, Exmo Sr. Gilberto Gil
Presidente da Associação Brasileira de Cinema e Animação – ABCA, Sr. Ali
McHaddo;
Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, Sr.
Daniel Pimentel Slaviero;
Diretor da Associação Brasileira de TV por Assinatura, Sr. Dione Craveiro P. Silva
Presidente da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV – ABPITV,
Sr. Fernando Dias;
Presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, Sr. José Alberto Lovetro
Cartunistas, Srs. Maurício Ricardo, Maurício de Souza e Ziraldo

Sala das Comissões, em

de

Deputado Elismar Prado
PT/MG

de 2007.

