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Senhor Presidente:
O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, que após ouvido o Douto Plenário e, se aprovado, esta Casa realize entrega
de Votos de Congratulações à Rádio Osório, pelos 44 anos de realização do
Programa Olho Vivo, celebrados no dia 15 de abril de 2022.

Justificativa:

O programa Olho Vivo, apresentado pelo radialista Elias Silveira, vai
ao ar de segunda a sábado, das 7h35 às 11h, e leva a notícia através de entrevistas que
abordam diferentes temas relevantes para a comunidade. É considerado líder de
audiência durante as manhãs no Litoral Norte.

A formatação do programa inclui a participação dos ouvintes, por
meio de comentários enviados durante as entrevistas. É sem dúvidas louvável que a
emissora mantenha o programa ao longo de mais de quatro décadas, com audiência e
credibilidade, levando informação, diariamente, aos osorienses e ouvintes da região
Litoral Norte e do nosso Estado.

Durante 38 anos, o radiodifusor Pedro Farias, falecido em 08 de
junho de 2016, esteve à frente do programa Olho Vivo, por ele idealizado. Tornou-se
diretor-presidente da Rádio Osório em 1978, sendo que sua trajetória na emissora está
ligada à história da radiodifusão no Litoral Norte gaúcho.
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Por tais motivos, entendemos ser justa a homenagem que estamos
propondo, para que esta Casa Legislativa reconheça a importância do programa Olho
Vivo, integrado aos acontecimentos diários do Estado do Rio Grande do Sul e,
especialmente, de Osório.

Sala das Sessões em, 26 de Abril de 2022.

Charlon Diego Müller
Vereador de Osório
Bancada do MDB

