
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE LEI N.°  410/2009

Declara de Utilidade Pública Estadual a Rádio Comunitária Mensagem FM 87,9 de Rio Novo do
Sul

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Estadual a Rádio Comunitária Mensagem FM 87,9,

situada à Rua Volpato, s/n.º, Centro, Rio Novo do Sul-ES

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitória-ES, Palácio Domingos Martins, 05 de agosto de 2009.

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI

DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A  Rádio  Comunitária  Mensagem  FM  87,9  é  uma  Instituição  Civil  de  objetivos  culturais,  apartidária,

democrática  e  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  19  de  maio  de  1997,  com  sede  à  Rua  Volpato,  s/n.º,

Centro, Rio Novo do Sul-ES – CEP 29.290-000.

Consistem seus objetivos na luta democratização dos meios de comunicação, pela democratização da



informação  e  pela  institucionalização  do  Direito  de  Comunicar;  contribuir  para  o  conhecimento  e

propagação  dos  elementos  culturais  das  comunidades,  propagando  a  música  nacional,  além  do

intercâmbio  entre  os  aspectos  culturais  das  várias  comunidades  organizadas;  obter  junto  ao  Poder

Público autorização para execução de serviços de radiodifusão,  de caráter  local;  executar  serviços  de

radiodifusão de acordo com a legislação pertinente;.

Também  são  objetivos  da  Rádio:  coletar,  pesquisar,  elaborar  e  divulgar  nos  meios  de  comunicações

locais,  regionais  e  nacionais,  informações  de  cunho  político,  social,  econômico,  científico,  cultural  e

desportivo,  relacionadas  as  comunidades  de  seus  interesse;  promover  cursos  de  capacitação

profissional  na  área  da  radiodifusão;  prestar  assessoramento  na  área  de  comunicação  radiofônica  a

entidades sindicais, comunitárias, religiosas, culturais e outras sem fins lucrativos; organizar um arquivo

público com registros sonoro, fotográfico ou audiovisual de depoimentos e fotos produzidas ou colhidas

na  comunidade  ou  de  interesse  geral  e;  promover  continuamente  o  debate  objetivando  o  avanço  dos

projetos comunitários.

Sendo  assim,  peço  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  aprovação  do  presente  projeto  de  lei,  que  irá

reconhecer os brilhantes trabalhos públicos prestados pela Rádio Comunitária Mensagem FM 87,9  de

Rio Novo do Sul.

Vitória-ES, Palácio Domingos Martins, 05 de agosto de 2009.

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI

DEPUTADO ESTADUAL


