
8?

BOA VISTA

ENTRADA NA SECRETARIA

T3;m±ip32_iganoan
CAVARA M

MOCAO
DE APLAUSOS

N.o  013i  foal

-a,r83onG]mbes

Lrm NA sEssAo
REALIZADA     `

TEm4!i 9±/ 2ed

DESPACHO

CAMARAMl)N\C\PALDEB0AV\STA

:a:aRd°a:As::oeps°##°&

EMENTA:  Concede  Vote  de ADhatisos  Delos  35

anos  d€  existencia  do  ororirmaa  taturit6  Dos

MunieiDfos®.

SENHOR PRHSIDENTE:
Requeiro a Mcsa, na forma regimenfa] com a aprova€ao do

Plenario.  pars  que seja  consignado  mos  anais  desta  Casa  Legislativa
Votes de Aplausos pela Comemora¢ao, no dltimo din 08 de fevereiro,
dos 35 anos de eristencia do programa "Caturite mos Municjpios".

Requeiro mais, que seja dado conhecimento ao Jornalista
Ubiratan  Cime  que  apresenta  atuaLmente  o  programa  I.adiofonico,
cuja   historia   se   confunde   com   a   do   Programa   ``Caturite   mos
Municipios".

Sala das Sess6es da Camara Municipal de Boa Vista,
Casa "Dr. Ant6nio Pereira de Almeida",

em 20 de marap de 2021.
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BOA VISTA
JUSTIFICATIVA

0 prograna Radiofonico ``Caturite mos Municipios"  foi criado pelo
saudoso Jomalista Hugo Ramos de Azevedo, e a estreia se deu no dia 08 de
fevereiro de  1986. Desde entao se mantem no ar, de segunda a sexta-feira
das  16h30  ds  18h,  exjbido pela Radio  Caturit6  FM  104.1,  com  a mesma
linha  editorial,   com  urn  jomalismo   dedicado   aos    municipios,   sendo
conhecido como o "Porta Voz das Comunidades."

Desde o inicio,  o jomalista e radialista Ubiratan Cine, faz parte da
sua produeao, e com a morte de Hugo, assumiu o comando e se mantem no
ar, sem nenhuma interrupgao. 0 jovem radialista Gabriel Diniz, fez esfagio
de urn ano, e mats recente o veterano Joao Barros, iniciou participapao, mas
ha  1  ano,  por  conta  da  pandehia,    se  afastou,  mas  Ubiratan  continua
produzindo e apresentando sozinho, mantendo urn alto indice de audiencia
no   horino,   1evando   aos   ouvintes   informapoes   com   credibilidade   e
seriedade.

Vale  salientar  ainda,  a  grande  audiencia  que  este  programa  ten,
principalmente na zona rural, de tal modo, que se destaca como divulgador
das  ap6es  sociais  e  pdblicas  em  nosso  municipio.  Sendo,  portanto,  urn
importante canal do interesse dos nossos municipes.

Nosso reconhecinento e parab6ns ao jomalista e radialista Ubiratan
Cime   por   manter   no   ar   durante   35   anos   urn   importante   canal   de
informap6es a todos os municipios.
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