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REQUERIMENTO
Requeiro à Mesa Diretoria, ouvindo Douto Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado
expediente à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviço Públicos, “SEINFRA”, na pessoa do
secretário Municipal Sr. Luiz Fernando Moreira, com cópia ao excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr.
Marcelo Aguilar Iunes, para que preste informação sobre a manutenção da Estação Municipal de TV e
prazo de sua possível recuperação e efetue estudo para a digitalização dos canais de Tv da estação situado
no morro São Felipe (Morro do Cristo).
JUSTIFICATIVA
A estação dos canais de televisão do nosso município foi criada no dia 21 de setembro de 1998, com a
finalidade de proporcionar para a população corumbaense mais opções de entretenimento, promovendo a
competição de forma sadia pela audiência do segmento televisivo.
Durante a pandemia, com as pessoas ficando mais tempo dentro de casa, a TV junto com o rádio, são
protagonistas e servem de companhia aos milhares de corumbaenses. A diversidade de canais dá ao povo
à opção de acesso a DIFERENTES fontes de noticia e entretenimento, sem que a população precise
deixar a segurança e comodidade do seu lar, fatores de extrema importância para a saúde pública no atual
momento de prevenção à COVID 19.
Na estação do Morro São Felipe o município tem a concessão dos canais:
1.
SBT (Único Canal aberto que transmite a “Copa Libertadores Da América”);
2.
Bandeirantes;
3.
Rede Vida;
4.
TV Aparecida;
A falta de reparo dos equipamentos fez com que os canais saíssem do ar e a comunidade cobra medidas
para a recuperação deste importante serviço.
Salienta-se ainda a necessidade prioritária da digitalização do canal do SBT, que está transmitindo os
jogos da Copa Libertadores.

SALA DAS SESSÕES, 18 de maio de 2021

Daniel da Costa Brambilla
Vereador(a) - PSL
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