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Of. n° 1O/321-SEMAD/DGD/JE Novo Hamburgo, 18 de abril de 2019

Ao Senhor
GERSON PETEFFI
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara Municipal de Novo Hamburgo
Rua Almirante Barroso, nO261
Novo Hamburgo/RS

ASSUNTO: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o incluso
Projeto de Lei que "Cria o Fundo Especial de Investimentos para Modernização e
Manutenção de Equipamentos Culturais e dá outras providências."

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral guarida
nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos de
consideração e respeito.

Atenciosamente,
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Referente: Criação do "Fundo Especial de Investimentos para Modernização e
Manutenção de Equipamentos Culturais"

Atentando as diretrizes que regem a Cultura e sua gestão, sobretudo as expressas
no Sistema Municipal de Cultura - SMC (Lei 2.667/2013), especialmente aquelas havidas em
seus artigos 5° e 6°, XV, é dever do poder público zelar e garantir a constituição e manutenção
dos Equipamentos Culturais. A criação de um fundo especial de investimentos com este fim, visa
garantir a preservação e atualidade destes importantes instrumentos em prol da disseminação e
qualificação da cultura.

Equipamentos culturais são prédios públicos municipais onde se desenvolvem
atividades que promovam a formação, produção, difusão ou fruição artística e cultural, como:
ações de formação, arquivos, bibliotecas públicas, casas de cultura, centros culturais, cinemas,
museus e teatros. O realizar cultural é qualificado à medida em que agentes culturais (sejam
ativos ou passivos, de suas diversas manifestações), possam exercer suas atividades em espaços
adequados a fruição artístico-cultural, dirimindo óbices estruturais às produções, potencializando
a experiência havida na obra. Um espaço qualificado, com estrutura adequada, equipamentos
modernos, convergente às tendências e necessidades do meio cultural apresenta-se como
importante catalisador do complexo e plural processo cultural.

O poder público, imbuído no dever de estruturar e manter tais espaços, nem
sempre consegue demonstrar a potencial sustentabilidade de seus espaços, nem tratar sua
manutenção como prioridade frente às diversas necessidades recursais. Ao apresentar tal
proposta, evidencia-se sua preocupação em bem gerir seus espaços.

Dentre as principais propostas está a previsão de decreto precificação dos preços
públicos cobrados pela utilização de próprios municipais administrados pela Secretaria
Municipal da Cultura, eventos artísticos e promoções, produtos e serviços de caráter cultural,
sujeitos à administração municipal. Propondo que a própria utilização dos espaços possa aportar
recursos na manutenção dos diversos equipamentos. Sem garantir plena sustentabilidade, a
criação do fundo considera um regime de solidariedade entre os equipamentos que
potencialmente podem gerar recursos, acrescendo-os às demais ações do poder público voltadas
à manutenção dos espaços.

A proposta inclui, além da criação do referido fundo, suas diretrizes de
funcionamento, constituição do conselho gestor, atribuições dos órgãos e agentes envolvidos,
bem como outras fontes de recurso.

Formal e institucionalmente, o "Fundo Especial de Investimentos para
Modernização e Manutenção de Equipamentos Culturais" é um importante mecanismo de
promoção cultural, alinhado às políticas culturais desenvolvidas e assumidas pelo município.
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