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Exmo. Senhor
Heraldo de Holanda Guimarães
Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte.
Assunto: Solicitâção

Prezado Sr. Presidente

Tem o presente oficio a finalidade de solicitar a vossa excelência adoção de medidas

efetivas para melhorar a qualidade das transmissões ao vivo da nossa Casa legislativa.

A Câmara Municipal tem sofrido eventuâlmente com a falta das transmissões ao vivo,

bem como, com uma qualidade que não se coaduna com o tamanho do Poder Legislativo de

Limoeiro do Norte.

O valor pago para essas transmissões não é compatível com a qualidade do serviço

ofertado, tendo em vista a pouca variação de câmeras, qualidade de imagem e áudio baixa.

E de suma importância para a boa divulgação das atividades parlamentares que as

qualidades da transmissão das sessões legislativas ao vivo sejam de forma elevada.

Seguem abaixo algumas solicitações e orientações para que a empresa responsável

pela transmissão transforme a nossa sessão em algo mais agradável de o público assistir:

0l- Melhoria da qualidade dos equipâmentos de imagem;

02- Mais opções de câmeras;

03- Uma câmera próxima a tribuna;

04- Uma câmera próxima ao corredor onde os vereadores falam de suas cadeiras;

05- Uma câmera de ângulo aberto, próxima a área destinada ao público presente;

06- Troca de cabos e conectores, haja vista a persistente existência de estática no som

das transmissões o que deixa pior a qualidade do áudio.
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Contando com a atenção de vossa senhoria, solicito um parecer técnico acerca da última

eventual falta de transmissão ao vivo da sessão legislativa que ocorreu, deixando prejuizo a nossa

divulgação de atividade parlamentar.

Na certeza do atendimento da solicitação, apresento a V. Exa. protestos de estima e

elevado apreço.

Atenciosamente.
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