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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

O presente Projeto de Resolução, de autoria do vereador Bernardino Vendruscolo, 
propõe a realização da Mostra Aberta de Cinema, com a finalidade de promover e fomentar as 
produções cinematográficas de produtores nacionais independentes, em todos os perfis que o cinema 
integra, tanto para as reproduções de longa como para as de curta metragem e documentários. 

As sessões da Mostra Aberta de Cinema serão exibidas no Teatro Glênio Peres, da 
Câmara Municipal de Porto Alegre, durante a semana que integrar o dia 19 de junho, em 
homenagem ao renascimento do cinema brasileiro, conhecido como Dia do Cinema Brasileiro. E, 
para participar da Mostra Aberta de Cinema, os produtores independentes deverão fazer suas 
inscrições por meio do site da Câmara Municipal de Porto Alegre, com no mínimo 30 (trinta) dias 
de antecedência em relação ao primeiro dia da semana que integrar o dia 19 de junho. 

A mostra se dará por edições, com lançamentos individuais, contando com a parceria 
e com o apoio da iniciativa privada e do Poder Executivo Municipal, caso este manifeste o interesse 
em contribuir para a realização dos eventos. Sendo, por óbvio, no que se refere ao Poder Público 
Municipal, participação que não implique despesas a serem suportadas pelo Erário. Este vereador 
propõe, ainda, que seja constituída anualmente uma comissão de organização da Mostra Aberta de 
Cinema, a qual indicará a curadoria do evento e, na sua primeira edição, elaborará o regulamento a 
ser observado pelo tempo em que perdurar a referida iniciativa. Assim, desde a edição inaugural, à 
referida curadoria competirá a seleção dos filmes e dos documentários a serem exibidos no evento. 

Com o fito de aproximar o público (expectadores) dos produtores e do elenco dos 
filmes exibidos no local, sempre que manifestado o interesse daquele, a organização do evento 
providenciará a criação de condições para a realização de encontro, no qual se poderão verificar 
debates e discussões acerca do conteúdo do filme ou do documentário, assim como acerca da arte de 
representar, de modo a se oferecer ambiente ensejador da divulgação dessa atividade artística. 

A presente Proposta também objetiva propiciar o acesso às sessões de exibição às 
pessoas que não disponham de recursos financeiros, assim como às escolas públicas e privadas que 
manifestem o interesse em que seus alunos assistam aos filmes e aos documentários que entenderem 
pertinentes, motivo pelo qual propugna-se pela vedação à cobrança de ingresso. Ainda, de acordo 
com a faixa etária a que se destine o filme ou o documentário das edições da Mostra Aberta de 
Cinema, poderá haver restrição ao ingresso do público nas sessões, inclusive quanto ao horário das 
exibições. 

Ainda, salienta-se que as edições da mostra poderão oferecer, como atividades 
paralelas, oficinas, seminários e debates temáticos, assim como o lançamento de livros. 

E, em face do exposto, solicita-se a aprovação deste Projeto de Resolução. 
 
Sala das Sessões, 27 de abril de 2011. 

 
 
 

VEREADOR BERNARDINO VENDRUSCOLO 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 
 

Institui a Mostra Aberta de Cinema, destinada à 
exibição de produções cinematográficas nacionais 
independendes, que será realizada anualmente, 
durante a semana que integrar o dia 19 de junho, no 
Teatro Glênio Peres, da Câmara Municipal de 
Porto Alegre. 

 
 

Art. 1º  Fica instituída a Mostra Aberta de Cinema, destinada à exibição de 
produções cinematográficas nacionais independendes. 

 
Parágrafo único.  A Mostra Aberta de Cinema será realizada anualmente, durante a 

semana que integrar o dia 19 de junho, no Teatro Glênio Peres, da Câmara Municipal de Porto 
Alegre – CMPA. 

 
Art. 2º  A CMPA, por meio de sua direção-geral, criará, anualmente, comissão 

organizadora da Mostra Aberta de Cinema, nomeando produtores locais ligados ao cinema. 
 
Art. 3º  O regulamento da Mostra Aberta de Cinema será elaborado pela primeira 

comissão organizadora da Mostra Aberta de Cinema. 
 
Art. 4º  Compete à comissão organizadora da Mostra Aberta de Cinema a indicação 

de 1 (uma) curadoria para esse evento. 
 
Art. 5º  Compete à curadoria da Mostra Aberta de Cinema a seleção dos filmes e dos 

documentários a serem exibidos nesse evento. 
 
Art. 6º  Os produtores interessados na exibição de suas criações deverão realizar sua 

inscrição por meio do site da CMPA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação ao 
primeiro dia da semana da Mostra Aberta de Cinema. 

 
Art. 7º  Poderá haver restrições ao ingresso do público nas sessões das edições da 

Mostra Aberta de Cinema, conforme a faixa etária a que se destine o filme ou o documentário, 
inclusive quanto ao horário das exibições. 

 
Art. 8º  A CMPA incentivará a participação de escolas públicas e privadas nas 

sessões de exibição da Mostra Aberta de Cinema. 
 
Art. 9º  Sempre que houver interesse por parte do público, a comissão organizadora 

do evento instituído por esta Resolução poderá promover o encontro entre aquele e o produtor, 
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juntamente com o elenco do filme ou do documentário, visando ao debate e à análise acerca de seu 
conteúdo, assim como da arte de representar. 

 
Art. 10.  Poderão ser oferecidas, como atividades paralelas às edições da Mostra 

Aberta de Cinema: 
 
I – debates temáticos; 
 
II – lançamento de livros, inclusive com sessões de autógrafos; 
 
III – oficinas; e 
 
IV – seminários. 
 
Art. 11.  Fica vedada a cobrança de ingresso para as sessões de exibição de 

produções cinematográficas na Mostra Aberta de Cinema, bem como para as atividades oferecidas 
paralelamente a esse evento. 

 
Art. 12.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/FMC 


