
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEPUTADA SOFIA CAVEDON

Projeto de Lei nº   /2020

Autoriza  a  instituição  de  auxílio
emergencial  para  instituições  e
espaços  culturais  e  dá  outras
providências.

Art.  1º -  O Estado do Rio Grande do Sul fica autorizado,  em caráter
excepcional, a instituir auxílio emergencial para instituições e espaços culturais,
estabelecidos no setor cultural do estado, a ser prestado exclusivamente para o
exercício de 2020, durante o período de duração da pandemia decorrente do
Covid-19 (novo coronavírus).

 §1º - O auxílio deverá ser prestado por 3 (três) meses, podendo ser
ampliado caso as condições impostas pelo afastamento social, em decorrência
do estado de calamidade pública vigente no estado por causa da pandemia do
Covid-19 prolonguem-se no tempo.

§ 2º - O auxílio de que trata esta lei deverá compreender os gastos mensais
com locativos de imóveis e equipamentos, salários e encargos de empregados
e colaboradores, despesas com energia elétrica, água, gás, telefone e internet
vinculados aos Espaços Culturais, e tributos não suspensos no período em que
for concedido.

Art. 2º - Define-se, para os efeitos desta lei, “Instituição Cultural”, todos
os coletivos com trabalho continuado e atuantes na cadeia produtiva da cultura
e  nos  espaços  culturais,  que  auferem  recursos  para  sua  subsistência  dos
trabalhos  desempenhados,  com produção, promoção,  técnica e  atuação em
qualquer  área  cultural  ou  linguagem  artística,  incluídos  todos  aqueles  que
fomentam, produzem e pertencem à cultura popular brasileira, afro-brasileira e
originária-indígena,  que  comprovem  efetiva  realização  de  atividades  ou
prestação de serviços.

Art. 3º - Define-se, para os efeitos desta lei, “Espaços Culturais” todos
aqueles espaços artísticos e culturais privados ou mantidos por organizações
da sociedade civil, com ou sem fins lucrativos, onde se realiza alguma atividade
da  diversidade  das  expressões  artísticas  e  culturais,  tais  como:  Teatros
Independentes, Pontos de Cultura, Escolas de Música, de Dança; de Teatro e
de Artes; Circos, Cineclubes, Centros Culturais e Casas de Cultura, Museus
Comunitários  e  Centros  de  Memória,  Bibliotecas  Comunitárias,  Espaços
culturais  em  Comunidades  Indígenas,  Centros  Artísticos  e  Culturais



Afrodescendentes,  Comunidades  Quilombolas,  Espaços  de  Povos  e
Comunidades Tradicionais, inclusive outros espaços artísticos e culturais.

Art. 4º - A comprovação de vínculo, atividade ou prestação de serviços
na cadeia  produtiva  da cultura,  bem assim a qualidade  de espaço cultural,
poderá ser comprovada pela inserção dos coletivos ou de seus indivíduos e
dos espaços culturais em algum dos seguintes cadastros:

a) Cadsol – Economia Solidária;

b) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

c) Cadastro do Sistema Procultura – RS;

d) Cadastro Municipal de Cultura - Cadastros Municipais de Cultura;

e) SNIIC – Sistema nacional de Informações e Indicadores Culturais;

§  Parágrafo  Único  -  Excepcionalmente,  constituirá  prova  suficiente  a
declaração do coletivo de que é Instituição Cultural, acompanhada da devida
comprovação de atuação no Setor cultural.

Art. 5º -  Fica vedada a concessão do benefício a que se refere esta lei a
espaços  culturais  públicos,  fundações,  institutos  ou  instituições  criados  ou
mantidos  por  grupos  de  empresas,  teatros  e  casas  de  espetáculos  de
diversões  com  financiamento  exclusivo  de  grupos  empresariais  e  espaços
geridos  pelo  Sistema  S  (Serviço  Nacional  de  Aprendizagem Rural,  Serviço
Nacional  de Aprendizagem Comercial,  Serviço  Social  do Comércio,  Serviço
Nacional  de  Aprendizagem  do  Cooperativismo,  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem  Industrial,  Serviço  Social  da  Indústria,  Serviço  Social  do
Transporte,  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  do  Transporte,   Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Art.  6º - Para a sustentação financeira ao auxílio emergencial de que
trata esta  lei,  poderá ser  criado  um Fundo Emergencial  de Sustentação do
Setor Cultural, com recursos constituídos:

I) pelos provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

II)  pelas  contribuições  e  as  doações  recebidas  de  pessoas  físicas  e
jurídicas, ou de organismos públicos ou privados, nacionais e internacionais;

III)  pelo  depósito  de  valores  oriundos  de  empresas  que optarem por
patrocinar  o  Programa  de  Auxílio  Emergencial  para  Instituições  e  Espaços
Culturais, com eventual benefício fiscal.

IV) percentual a ser definido das verbas emergenciais destinadas ao RS
para enfrentamento do Coronavírus pelo Governo Federal, excluídas as verbas
gravadas para a saúde.

V) outras rendas que lhe sejam destinadas.

Parágrafo  único  –  a  eventual  compensação,  prevista  no  inciso  III  do
presente artigo, poderá compor os limites definidos no Inciso III do art. 4º da Lei
15.449, de 17 de fevereiro de 2020, não podendo ultrapassar a 25% do valor
destinado aos projetos do Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às
Atividades Culturais – PRÓ-CULTURA/RS.



Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos orçamentários
para o atendimento dos recursos necessários para as despesas decorrentes da
aplicação desta Lei.

Art. 8º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei.

Art. 9º - 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,  14 de maio de 2020.

Sofia Cavedon

Deputada Estadual – PT



Jus fica va

No  RS,  pesquisas  apontam que  as  a vidades  culturais  e  cria vas  já  representam 13%  da
indústria  de  transformação  do  RS,  gerando  cerca  de  R$  6,3 bilhões  anualmente,  segundo
dados da Fundação de Economia e Esta s ca do Rio Grande do Sul.

O Teatro,  a dança,  a música e as  Artes Visuais são formas de arte cujas especificidades a
tornam insubs tuíveis como registro, difusão e reflexão do imaginário de um povo. A condição
atual é grave. Há por parte destas en dades e espaços um compromisso é co com o público e
com a função social da arte.

As ins tuições culturais, espaços e cole vos, cons tuem categorias de organização e produção
em que um núcleo de trabalhadores movidos por um mesmo obje vo e ideal realizam um
trabalho em con nuidade e, estendendo sua atuação a outras áreas, principalmente no que
diz  respeito  à  própriaconcepção  do  projeto  esté co  e  social,  e  acabam  por  criar  uma
linguagem que  as  iden fica.  Mantendo  um processo con nuo de  pesquisa,  apresentações
ar s cas,  mostras,  educação,  formação  e  aprofundamento  da  história  e  da  Cultura  e
contribuindo com o desenvolvimento de sua comunidade.

Em âmbito social, a Cultura é responsável por uma das alterna vas de combate à violência,
uma vez que sua natureza gera possibilidades de equilíbrio do convívio e compar lhamento
das trocas de experiências sensíveis, além de desenvolver o sen do de pertencimento.

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 Valia , que afirma que no
mercado global a perda já é es mada em U$ 5 bilhões. Segundo o pesquisador, a pandemia
a nge a espinha dorsal da sustentabilidade econômica da cultura no país: o público e em um
cenário com carência de polí cas públicas e ataques do governo ao setor, o cancelamento de
feiras, shows e queda na frequência em salas de cinema agravam a já crí ca realidade dessa
área.

No cenário mundial, Países já se organizam para criar medidas de apoio ao setor cria vo, uma
das indústrias mais potentes do mundo moderno. O governo alemão já anunciou uma polí ca
de apoio financeiro aos ar stas,  espaços e ins tuições culturais. Num momento em que a
ameaça de contaminação por coronavírus exige o fechamento de museus, cinemas e casas de
espetáculos, o Estado alemão avisa que vai prover auxílio financeiro aos ar stas e fazedores de
cultura.  Desta  forma,  no  Brasil,  tanto  em âmbito  federal,  estadual  quanto  municipal,  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 a falência absoluta de espaços culturais vitais e capilarizados,
geridos  pelos  próprios  trabalhadores  das  artes  e  da  Cultura,  de  forma  privada,  mas  que
cumprem função pública,  com o ensino de artes,  promoção e  fruição das  Artes  de  forma
descentralizada  e  democrá ca.  Uma  polí ca  de  apoio  emergencial  nesse  momento,  pode
impedir a falência total de espaços e ins tuições que são o coração do setor cultural.

Nesse contexto, tendo claro que as consequências da pandemia a ngirão a espinha dorsal da
sustentabilidade  econômica  e  social  da  cultura  do  país,  propomos  a  concessão de  auxílio
emergencial  para  as  Ins tuições  Culturais  pelo  período  mínimo  de  3  meses  podendo  ser
prorrogado em caso de o Setor seguir impedido de trabalhar cole vamente.

Estamos cientes, ainda, que o Estado de Rio Grande do Sul conta com uma extensa rede de
espaços culturais, nos centros e nas periferias das cidades, de pequeno e médio porte. Tais
equipamentos são  locais  de  interesse público,  na  medida  em que  promovem a fruição,  a
cidadania  e  a  diversidade,  oferecendo  a vidades  culturais  à  preços  populares  e/ou



gratuitamente,  contribuindo decisivamente para a revitalização das cidades e circulação de
cidadãos, como acontece em Nova York, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Londres, Bogotá
entre outras.

Na maioria das cidades do interior são estes espaços que asseguram a difusão cultural em seus
territórios, uma vez que, em muitas delas, não existem equipamentos públicos para este fim
ou nas  que  existem,  não  são suficientes  para  comportar  a  fruição de sua  produção.  Pelo
exposto até agora, é urgente e vital salvaguardar Espaços Culturais de portas para a rua, que
integram uma das bases da cadeia produ va das Artes e da Cultura e estão sendo gravemente
prejudicados em virtude da paralisação das a vidades.

Neste  sen do,  a  presente  proposição,  também  estabelece  um  subsídio  mensal  para  a
manutenção dos espaços culturais, uma vez que este foi um dos primeiros setores a fechar
suas portas e, provavelmente, será um dos úl mos a reabri-las. Tendo em vista que a correta e
adequada adoção do isolamento social, como forma de combate à pandemia de corona vírus,
afeta a total produ vidade deste setor, durante e após as restrições ao convívio, consideramos
ser  uma medida  extremamente necessária e  urgente  a  inclusão da Cultura  num plano de
auxílio  econômico.  Pela  relevância  do  tema em momento  de  tão  grave  crise  de  saúde  e
econômica,  contamos,  portanto,  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta
proposição.

Esta Proposta é expressão do compromisso e responsabilidade histórica de seus signatários
com a idéia de uma prá ca ar s ca que se contraponha às diversas faces da barbárie.


