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COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL.  

 

PROJETO DE LEI Nº 473/2017 

 

AUTOR: DEPUTADO  ESTADUAL - ESMAEL DE ALMEIDA 

 

EMENTA:  Inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito 

Santo, o musical evangélico A Árvore que Canta, interpretado pelo coral da 

Primeira Igreja Batista de Vitória – PIBV. 

 

RELATÓRIO 

 

Designado Relator pelo Presidente da COMISSÃO DE CULTURA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL, para relatar o Projeto de Lei nº 473/2017, de autoria 

do Deputado Estadual Esmael de Almeida, no que diz respeito a análise acerca 

do mérito,  ao qual  passo a fazer, sustentando as razões que entendo 

pertinente a matéria em exame. 

 

Como se pode verificar na Diretoria de Redação, o Projeto em exame  sofreu 

correções. Ainda, não foi  publicado no Diário do Poder Legislativo, exigência 

regimental, “ex vi”, do art. 120, caput. A  justificativa resumida  dando conta das 

razões pelas quais a proposição deve ser aprovada encontra-se às fls.03. 

 

O Projeto, em exame na Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, recebeu Parecer nº 047/2018, pela constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e boa técnica legislativa.  

 

Em seguida veio a Comissão de Cultura e Comunicação Social, “ex vi” do art. 

51 do RI. 

 

É o relatório.  
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PARECER DO RELATOR 

 

 É bom lembrar que é inquestionável  que a comunicação social está 

contribuindo diretamente nas rápidas e contínuas mudanças em todas as áreas 

e ambientes atuais, e especialmente na construção da nova cultura. A cultura, 

ao mesmo tempo em que forma o ser humano, é produto dele. Portanto, o ser 

humano não é apenas um conhecedor, mas necessita se transformar em um 

ator da realidade sociocultural. 

 

Podemos apontar, sem sombra de dúvida, três domínios de práticas que, antes 

de serem temáticas de discursos sobre nossa sociedade, foram objetos 

concretos, elementos de sua transformação: a industrialização da cultura, os 

processos de inovação e a valorização do patrimônio cultural. 

 

 Embora tenham suas diferenças, ambas se complementam. O reconhecimento 

dessa realidade dinâmica e ampla é premissa para pensar a questão da 

produção simbólica e, portanto, cultural, enquanto mediação dos diversos 

contextos de construção social.  

 

Estamos a tratar de matéria relacionada com à musica ou musicais. Durante a 

evolução humana, a música ganhou outras utilidades que expandiram a 

fronteira da arte. A música, presente na vida da humanidade desde a pré-

história. Não resta dúvida de que a música é singular em nossas vidas. Se 

composta com ritmos modernos, misturados ou clássicos, não importa, ela nos 

acompanha, muitas vezes, imperceptivelmente no dia a dia. 

 

Em relação ao Projeto de Lei nº 473/2017, encaminhado a esta Comissão de 

Cultura e Comunicação Social para exame de mérito no que diz respeito para 

que seja incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo,        
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o musical evangélico “A Árvore que Canta”, interpretado pelo coral da Primeira 

Igreja Batista de Vitória – PIBV. Não existe dúvida de que a matéria tem 

relevância, tem amparo legal e a justificativa dá conta de que é um evento 

cultural e de  apelo social. 

 

A Comissão de Cultura e Comunicação Social, por ser uma Comissão 

Permanente  que tem como finalidade apreciar, em seu mérito,  matérias de 

cunho cultural e social, o Projeto em comento se  enquadra perfeitamente em 

seu contexto. Já que a aproximação entre as noções de cultura e de 

comunicação não é da ordem das circunstâncias históricas ou técnicas. Uma 

não se constitui sem a outra. 

 

Por tais motivos, por força do art. 51, III, do RI., e com a justificativa 

dando conta da importância e relevância para a sociedade capixaba, com 

isso, propõe a presente matéria e busca anuência dos demais pares, 

sugerindo adoção do seguinte:   

  

                                   PARECER Nº              /2018 

 

A COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 473/2017, de autoria do Deputado  

Estadual – Esmael de Almeida.   

 

Sala das Comissões, em                                  de                           de 2018 

 

    .........................................................................................................Presidente. 

          .................................................................................................. Relator 

       .................................................................................................. Membro 

           ..................................................................................................  Membro 

           ................................................................................................... Membro 
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