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Ao Excelentíssimo Senhor
RAIZER DA SILVA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo - RS

Novo Hamburgo, 18 de novembro de 2021

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 "institui o Auxílio Emergencial Cultural no âmbito
do Município de Novo Hamburgo, 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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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (as).
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o presente projeto de Lei tem por objetivo instituir o Auxílio Emergencial
Cultural no âmbito do Município de Novo Hamburgo, e dá outras providências.

Inicialmente, cumpre pontuar que os direitos culturais, previstos na Declaração
Universal de Direitos Humanos, recepcionados pelo Brasil na nossa Carta Magna, em
especial no art. 215 e seguintes, impõem ao Estado o compromisso de garantir a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura, apoiando e incentivando a
valorização e a difusão das manifestações culturais na sua diversidade.

Com efeito, toma-se importante destacar os efeitos da declaração do estado de
calamidade pública nos entes federativos para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19 pode ser apontada pelos seguintes marcos normativos:

a) Decreto Legislativo nO06/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da
Lei Complementar n° 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, e da Lei
Federal nO13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde de importância internacional decorrente do Coronavírus, bem como da Portaria n°
188/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo
Coronavírus (20 19-nCoV);

b) Decreto Estadual nO 55.240/2020, que declarou o estado de calamidade
pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e o Decreto Estadual
n° 55.882/2021 que reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências;

c) Decreto Municipal n° 9.169/2020, que declara estado de calamidade pública
em todo o território do Município de Novo Hamburgo para fins de prevenção e de
enfrentamento à COVID-19 (novo Coronavírus) e dá outras providências, bem como pelo
Decreto Municipal n° 9.741/2021, que reitera a declaração de estado de calamidade pública
em todo o território do Município de Novo Hamburgo para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), adere o Sistema de
Avisos, Alertas e Ações estabelecido no Decreto Estadual n° 55.882, de 15 de maio de 2021,
e dá outras providências.

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes, 4201 - B. Canudos - 93548-0131 Novo Hamburgo - RS - Fone: (51) 3097.9400

Contribua com o Fundos Municipais da Criança e Adolescente e/ou dos Direitos e Cidadania do Idoso. Doe S,:mgue, Doe Órgãos, Doe Medula Ós~e,), SALVE UMA VIDA.

http://www.novohamburgo.rs.gov.br


Município de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração I~.IADMINISTRAÇÃOi' PREFEITtiRA

L NOVO HAMBURGO

Nesse sentido, há de se pontuar o cenano de crise sanitária que assola a
humanidade, causada pela pandemia da COVID-19, que resultou na decretação de estado de
calamidade para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,
e que desde março do ano de 2020, o setor artístico-cultural passa por uma grave crise
econômica e de total insegurança pelo futuro incerto, face à improvável retomada de
atividades, projetos e eventos nos próximos meses.

Além do mais, a importância do presente projeto também se dá pela urgência
em socorrer os trabalhadores do setor que foram fortemente atingidos pela crise econômica
causada pela pandemia do coronavírus, dada a importância do setor cultural para a economia
do Município.

A cultura atua como importante vetor de desenvolvimento, observando a
concepção tridimensional da Cultura - simbólica, cidadã e econômica e os mandamentos do
Sistema Municipal de Cultura, instituído pela Lei Municipal n° 2.667/2013.

Ademais, mister salientar a importância do Poder Público empenhar esforços à
promoção da Cultura, neste período de crise já mencionado, mediante o apoio emergencial
aos agentes, artistas, grupos, coletivos e espaços culturais.

Outrossim, o Decreto Estadual nO 55.967/2021 institui auxílio emergencial
específico da cultura para execução no ano de 2021, criando assim o Edital Sedac n° 04/2021
- Chamada Pública de Coinvestimento para Auxílio Emergencial. Nesse sentido, a Secretaria
Municipal da Fazenda - SEMF AZ - disponibilizou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por meio
do Decreto Municipal n° 9.812/2021, para que o Município participasse do regime de
coinvestimento para a concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura, consoante
Edital Sedac n° 04/2021.

Contudo, em virtude da insuficiência de recursos destinados pelo Estado do
Rio Grande do Sul para socorrer os profissionais da cultura, Novo Hamburgo não conseguiu
habilitar-se à Chamada Pública 04 da SEDAC, conforme parecer exarado em 24/08/21, em
resposta ao requerimento de coinvestimento "Auxílio Emergencial para Profissionais da
Cultura de Novo Hamburgo". A justifica-se pela não habilitação do Município encontrou
fundamento no item 7.2,g do Edital, que possui a seguinte redação: "Quando da apresentação
da proposta de coinvestimento por parte da prefeitura, não haviam recursos disponíveis na
chamada pública. "

Por outro lado, a Secretaria Municipal de Cultura tem testemunhado inúmeras
e imensas dificuldades que os espaços culturais, os trabalhadores e trabalhadoras da Cultura
vêm enfrentando diutumamente, e, mantidas as restrições por força da pandemia COVID 19,
os prejuízos imensuráveis ao setor cultural, em virtude das condições de subsistência destes
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profissionais da cadeia produtiva da Cultura e do risco iminente de fechamento dos espaços
culturais existentes, profissionais esses que mesmo nas melhores épocas, precisavam lutar
para sobreviver, mostrando assim a dificuldade que é se viver da arte.

Pelo exposto, fica plenamente comprovada a necessidade de se instituir um
auxílio pecuniário de natureza alimentar, com o objetivo fornecer proteção emergencial no
período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, aos
trabalhadores e trabalhadoras da Cultura que estão sem poder laborar desde o início da
Pandemia, sendo que, assim como em todos os municípios da Federação, Novo Hamburgo
permanece sem previsão para o retomo integral para às suas atividades como: festivais, feiras
culturais e demais atividades culturais que garantem o rendimento necessário a sua
subsistência.

Neste sentido, o Município propõe o presente projeto de Lei, pelo qual será
possível o lançamento de uma chamada pública simplificada e com exigências pertinentes a
um auxílio emergencial, sem a necessidade de satisfação das exigências de regularidade
fiscal.

Semelhante ao Auxílio Emergencial proposto pela Lei Federal nO14.017/2020
(Lei Aldir Blanc) em seu inciso I, e que foi operacionalizado pelo Governo do Estado, o
Município busca agora distribuir 100 (cem) auxílios no valor de R$ 800,00 para trabalhadores
e trabalhadoras da cultura que cumprirem os seguintes requisitos: pessoas físicas, maiores de
18 anos; ser residente e domiciliado em Novo Hamburgo; comprovar a atuação profissional
no setor cultural por, no mínimo, 1 (um) ano, desde 2017; apresentar currículo e portfólio
onde constem as informações sobre a atuação profissional na área da Cultura, como artista ou
trabalhador da área. A seleção observará a ordem de inscrição e o preenchimento dos
requisitos exigidos, observando-se a reserva de vagas para políticas afirmativas.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter
o presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando-se desde já pela
sua apreciação e aprovação desta proposta.

Atenciosa
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