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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Fica instituída a política emergencial de apoio ao setor cultural do
município de Carazinho.

Art. 1 - Fica instituída a política emergencial de apoio ao setor cultural do município de Carazinho,
decorrente do período de calamidade por reconhecimento da pandemia do Covid-19, por meio da
qual, empresas com participação e controle do município, a Eletrocar, o Museu Olívio Otto, a
Biblioteca Pública, a Fundação Cultural de Carazinho - Fuccar, entre outros, são autorizadas a
adquirir produções culturais, por intermédio de edital público, que se constituirão em ativos culturais
patrocinados.

§ 1º - Os ativos culturais serão utilizados pelas empresas estatais adquirentes, oportunamente,
para eventos e atividades públicas que fomentem o desenvolvimento social, econômico e cultural
do município, mediante o fortalecimento e identidade da própria financiadora.

§ 2º - Para efeitos desta lei, compreende-se por créditos ou ativos culturais os espetáculos, peças,
atos, textos, músicas, e todos os produtos culturais que dispõem os artistas e as artistas, os grupos
e companhias de arte, bandas, agremiações esportivas, CTG’s, CMTG e outras entidades
tradicionalistas, como piquetes e clubes de laçadores, a serem adquiridas pelas empresas, por
intermédio dos editais previstos no artigo primeiro desta lei.

§ 3º - Fica ainda o município autorizado a realizar parcerias público-privadas, bem como, com
instituições financeiras que posso viabilizar as ações culturais.

Art. 2º - A implementação da presente política implicará que os produtos ou ativos culturais
selecionados recebam, antecipadamente, a importância relativa a 50% (cinquenta por cento) do
valor total orçado para os custos da produção, no prazo e cronograma de execução e desembolso
estabelecido no edital.

Art. 3º - Os recursos de financiamento dos respectivos editais serão os oriundos das previsões
orçamentárias para fomento cultural, divulgação/propaganda e promoção das respectivas
empresas.

Art. 4º - O Município poderá regulamentar a presente lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, perdurando seus efeitos enquanto viger



a Lei Municipal nº 8595, que convalida as medidas disciplinadas no Decreto Municipal n° 018 e
demais Decretos Municipais subsequentes, que declaram estado de calamidade pública no
município de Carazinho para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
COVID-19 (novo Coronavírus) ou qualquer outro dispositivo normativo que venha a complementá-lo
ou substituí-lo.

Justificativa:
A diversidade do setor cultural se encontra severamente impactado com a chegada do Covid-19,
pois são atividades que dependem da aglomeração de gente para sobreviver.
Sem poder trabalhar, dezenas de profissionais de diversas atividades, direta ou indiretamente,
sofrem com as restrições de distanciamento social. Profissionais que vão de artistas, técnicos,
fotógrafos, casas de eventos, fornecedores terceirizados, bem como autônomos, motoristas e
ambulantes. Muitos geralmente não possuem salário fixo, nem têm carteira assinada.
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 44% atuam de maneira
autônoma. Em condições normais, já é uma vida sujeita a imprevisibilidades. Ficar sem trabalhar
por longos períodos pode ser financeiramente devastador.
Ainda de acordo com dados do IBGE de 2018, mais de 5 milhões de pessoas trabalham no setor
cultural brasileiro, representando 5,7% da força de trabalho ocupadas nas atividades culturais do
país. Conforme estimativa de 2017, parte do “Atlas Econômico da Cultura Brasileira”, lançado pelo
Ministério da Cultura, o setor foi responsável por 2,64% do PIB (Produto Interno Bruto).
Desta forma, iniciativas de apoio, proteção e fomento da economia no meio cultural no município
são necessárias para que venham minimizar os graves efeitos da pandemia, a fim de impedir
demissões e a falência absoluta do setor cultural.
As empresas estatais, assim como, parcerias público-privado com instituições financeiras são
fundamentais neste apoio ao setor. E é neste momento que devemos fortalecer esse papel social
instituindo a política de apoio ao setor cultural emergencial no município.
Com isso, o projeto de lei sugere desenvolver ações como um fundo de emergência e a criação de
assistência financeira a instituições de arte, cultura e profissionais do setor impactados com a
pandemia.

Sala Antônio Libório Bervian, em 20 de agosto de 2020.

Ivomar Tomate de Andrade - PP
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