
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEPUTADA SOFIA CAVEDON

Projeto de Lei nº   /2020

Institui  a  política  de  apoio  ao  setor  cultural
emergencial por bancos e empresas públicas estaduais do
RS

Art. 1º - Fica instituída a política emergencial de apoio ao setor cultural do estado do
Rio Grande do Sul, decorrente do período de calamidade por reconhecimento da pandemia
do  covid-19,  por  meio  da  qual,  empresas  com participação  e  controle  do  Estado  do Rio
Grande do Sul,  a CEEE holding - Cia. Estadual de Energia Elétrica ( CEEE-D e CEEE-GT),
CRM  -   Cia.  Rio-grandense  de  Mineração,  SULGAS  -  Cia.  De  Gás  do  Estado  do  RS,
CORSAN –  Cia.  Rio-grandense  de  Saneamento,  BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.  -
AGÊNCIA DE FOMENTO/RS, a holding BANRISUL -  Banco do Estado do Rio Grande do
Sul  e suas coligadas e  PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 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  os  eventos  e  atividades  públicas  que  fomentem o  desenvolvimento
social,  econômico e cultural  do Estado e das cidades do Rio Grande do Sul,  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, a serem adquiridas pelas empresas,
por intermédio dos editais previstos no artigo primeiro desta lei.

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.

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 Estado poderá regulamentar a presente lei.

Art. 5º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, perdurando seus efeitos
enquanto viger o Decreto Estadual n° 55.128, de 19 de março de 2020, que declara 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) ou
qualquer outro dispositivo normativo que venha a complementá-lo ou substituí-lo.

Sala das Sessões, maio de 2020.

Deputada Estadual Sofia Cavedon



Justificativa

Atualmente,  a  importância  do  setor  cultural  para  a  economia  e  o  desenvolvimento
social e sustentável do País e do Rio Grande do Sul está presente em diversos estudos.
Segundo o IBGE, o conjunto dos ocupados nas atividades culturais no Brasil chega a soma
de 5,2 milhões de pessoas e representa 5,7% da força de trabalho ocupada no país, incluindo
artistas, produtores, gestores, técnicos, equipes de segurança e apoio, entre muitas outras
categorias.

No entanto, este importante cenário cultural foi severamente impactado com a chegada
do coronavírus.  Os impactos foram definidos como uma tempestade perfeita pelo professor
de economia da cultura da UFRGS e da Queen Mary University de Londres, Leandro Valiati,
que  afirma que  no  mercado  global  a  perda já  é  estimada  em U$ 5 bilhões.  Segundo o
pesquisador, a pandemia atinge a espinha dorsal da sustentabilidade econômica da cultura no
país: o público e em um cenário com carência de políticas públicas e ataques do governo ao
setor, o cancelamento de feiras, shows e queda na frequência em salas de cinema agravam a
já crítica realidade dessa área. 

Desta forma, no Brasil e nos seus estados e municípios são necessárias a elaboração
de propostas que venham a minimizar os graves efeitos das necessárias medidas de restrição
de contato social no meio cultural precisam ser viabilizadas urgentemente, a fim de impedir
demissões e a falência absoluta do setor cultural.

As  empresas  estatais  são  fundamentais  neste  apoio  ao  setor.  Empresas  como
Banrisul, Corsan, CEEE tem relações históricas com a cultura do Rio Grande do Sul, sempre
sendo agentes de democratização do acesso à arte e do fomento da sua cadeia produtiva. E
é neste momento que devemos fortalecer esse papel social destas empresas instituindo a
política de apoio ao setor cultural emergencial por bancos e empresas públicas estaduais do
RS.

O  objetivo  do  presente  Projeto  de  Lei  é  direcionar  as  políticas  de  patrocínio  das
empresas para aquisição de produtos ou ativos culturais de artistas, coletivos e grupos do Rio
Grande do Sul, que receberão parcela da produção cultural, no importe de 50% (cinquenta
por  cento)  de  modo  antecipado  ao  total  do  valor  dos  custos  da  produção  e  que  serão
entregues em futuro calendário cultural executado quando passarmos pela crise do covid-19. 

Sala das Sessões, maio de 2020.

Deputada Estadual Sofia Cavedon


