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PROC. Nº   00146/20

PLL     Nº     57/20

 

PARECER CUTHAB

 

 

 

 

Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB)

 

PROCESSO SEI Nº
155.00010/2020-33

 

Autoriza o Poder Execu�vo a criar o bene�cio para os trabalhadores da área das artes e da cultura em
virtude da Emergência em Saúde Pública Decorrente do Coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal 20534/2020 que declara Estado de Calamidade Pública no

Município de Porto Alegre, e dá outras providências

 

Vem à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB), para parecer, proposição dos então
vereadores Comasse�o, Paulo Brum, Marcelo Sgarbossa, e Professor Alex Fraga, e das Vereadores Karen
Santos, Lourdes Sprenger, e do Vereador Aldacir Oliboni, referente a Projeto de Lei que trata de auxílio
emergencial para os profissionais das artes e da cultura no município de Porto Alegre.

A vereadora Karen Santos foi designada como relatora parecerista nesta comissão.

A proposição recebeu parecer pela existência de óbice de natureza jurídica na CCJ.

Na CEFOR, o parecei de 2020 foi pela rejeição. Encaminhado novamente para a CEFOR em 2021, desta
vez o parecer foi pela aprovação do projeto de lei e da emenda.

A CECE também exarou parecer pela aprovação do projeto de lei e da emenda apresentada.

É sucinto relatório.

 

Passa-se à análise e apresenta-se conclusão:

De início, adianta-se posição pela aprovação do Projeto e da emenda 01 aqui analisados!

Aqui, salienta-se que a análise da proposição se dá com base no art. 38 do Regimento Interno desta
Câmara Municipal, se atentando às questões materiais e meritórias das proposições, sendo que, no caso
em análise, pretende criar bene�cio mensal para trabalhadores e trabalhadoras da área das artes e da
cultura, em virtude da Emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus, pelo período em que
esta perdurar.
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O estado de calamidade pública, fa�camente inques�onável e formalmente reconhecido e reiterado - no
Estado do Rio Grande do Sul, pelo Decreto n° 55.856, de 27 de abril de 2021, e, neste Município, pelo
Decreto n° 20.899, de 04 de janeiro de 2021 -, impactou em absoluto o setor ar�s�co-cultural de Porto
Alegre. 

O impacto sócio-econômico sofrido pela classe ar�s�ca e cultural, desde o início da Pandemia, foi
imediato e segue a�ngindo inéditas e devastadoras proporções. Isso porque, em prol das vidas e com o
intuito de reduzir a circulação do vírus pelas diferentes territorialidades, foram orientadas medidas de
isolamento social e não aglomeração. Repen�namente, ex�nguiu-se basicamente todo o campo de
trabalho destes/as profissionais, cujas a�vidades têm por caracterís�ca inerente a reunião de equipes
técnicas, grupos e mul�dões, acolhendo e engajando cole�vidades em seus diferentes formatos.

É dizer que a múl�pla e diversa categoria que se dedica ao fazer ar�s�co e cultural, para que todos
possamos ver materializado o direito cons�tucional de acesso à cultura, a par�r de março de 2020,
passou a, instantaneamente, integrar a massa de pessoas desempregadas, desalentadas ou de
trabalhadoras precarizadas pela informalidade. De ora para outra, milhares de profissionais da cultura,
historicamente desvalorizados pelas polí�cas ins�tucionais do Estado brasileiro, ficaram sem renda nem
possibilidade de trabalhos alterna�vos; de ora para outra, foram, como milhares de brasileiros, lançados
à própria sorte e à permanente angús�a por não ter de onde �rar dinheiro para bancar alimentação,
água, luz, aluguel e demais contas básicas e necessárias ao sustento.

Ainda a este respeito, há de se destacar que este setor será dos úl�mos a retornarem às suas funções
profissionais como antes conhecíamos, uma vez que, enquanto não houver efe�va vacinação para toda a
população brasileira, tampouco se verão restabelecidas condições de segurança sanitária a ponto de se
realizar com tranquilidade os ajuntamentos e as aglomerações naturalmente provocadas pelo exercício
cultural, que, por si só, é caracterizado pelo encontro - não apenas dos ar�stas com o público, como
também entre profissionais das artes e das áreas técnicas abarcadas pelo setor.

Nesse sen�do, essencial à sobrevivência destas pessoas é a des�nação de bene�cio emergencial figurado
neste PLL, pelo período em que perdurar o estado de calamidade e as medidas de isolamento social,
ainda que em períodos de mi�gação do isolamento.

Conceder destacado auxílio em tempos de aguda crise econômica e sanitária - em que, para evitar mais
mortes é necessário, até que haja vacina para todos/as, permanecer em casa, não aglomerar nem
provocar aglomerações - se faz urgente não apenas à subsistência de tão vulnerabilizada parcela da
população, como também por zelo à própria cultura, direito de todo cidadão e dever do Estado. Quanto
ao ponto, calha rememorar o seguinte disposi�vo da Cons�tuição da república de 1988:

Art. 215. O Estado garan�rá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incen�vará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos par�cipantes do processo civilizatório nacional.

É reforçada pela Cons�tuição da República a essencialidade da cultura e o pleno exercício dos direitos
que a realizam e tornam acessível, o que se fundamenta, dentre outros, pelo fato de, nas palavras de
Hamilton Leite - ar�sta de rua, professor, membro do grupo de teatro Oigalê, ex-integrante do Conselho
Municipal de Cultura desta Cidade -, de a cultura ser, por si só, “saúde, educação, direitos humanos,
moradia, inclusão e segurança. Cultura é vida.”.

A arte, por sua vez, redimensiona, inquieta, ins�ga e faz crescer intelectual e espiritualmente. Garan�r
destacado bene�cio aos ar�stas e demais pessoas trabalhadoras da cultura é, então, em múl�plos
sen�dos, inves�r na vida de centenas de grupos, de milhares de pessoas.

Pelo valor social embu�do nestas a�vidades, garan�r o bene�cio pelo período em que perdurarem as
vulnerabilidades socioeconomicas às quais estão subme�das esse setor, é, portanto, amparar aqueles e
aquelas que contribuem com o desenvolvimento da cidadania, rompem com a marginalização e a
discriminação, promovem bem-estar psíquico e emocional de inúmeros sujeitos, produzem memórias e
histórias, iden�dades e senso de pertencimento. Aqueles e aquelas, por fim, que, por meio das
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manifestações culturais, conservam e transmitem saberes e prá�cas ancestrais, narra�vas e
possibilidades essenciais à sustentação e ao desenvolvimento de alguns dos povos que as experimentam.

Há de constar, ainda, que, em âmbito nacional, após muita pressão da classe ar�s�ca e en�dades da
sociedade civil organizadas, a relevância da cultura e, mais ainda, a necessidade de conceder algum
aporte financeiro à categoria nela implicada, foi firmada pela promulgação da Lei Federal n° 14.017, em
julho de 2020, (a Lei Aldir Blanc), por meio da qual se des�nou às trabalhadoras e trabalhadores do setor
cultural auxílio emergencial via pagamento de parcelas, bem como instrumentos como editais e
chamadas públicas, em prol da manutenção de espaços culturais e da subsistência dos sujeitos. 

Considerando, no entanto, os reduzidos valores dos auxílios des�nados a estes e estas trabalhadoras,
bem como o prolongamento, sem perspec�va de resolução, da Pandemia e do estado de calamidade
pública, a necessidade de apoio à subsistência da classe ar�s�ca-cultural permanece. Exemplo disso é o
caso de Nei Lisboa, tradicional e reconhecido ar�sta local que, mesmo sob essas circunstâncias, ficou de
fora de edital público do Estado do Rio Grande do Sul, financiado pela mencionada Lei Aldir Blanc, e, por
isso, viu-se obrigado a realizar, por conta própria, financiamento cole�vo para arcar com contas como
aluguel. Se esta é a situação do conhecido músico porto-alegrense, é de se ques�onar o que resta para
jovens ar�stas proponentes de manifestações culturais menos valorizadas e pertencentes a territórios
socialmente subjugados. Afinal, como estão sobrevivendo ar�stas circenses, escritores e escritoras,
poetas e poe�sas? Os/as ritmistas, compositores/as, costureiras/os das escolas de samba? Os/As
mestres/as e contra-mestres/as dos grupos de capoeira e tantos outros sujeitos essenciais ao
desenvolvimento da cultura local?

Os fundos públicos, por sua vez, revelam sua relevância e essencialidade também neste contexto de
calamidade, vez que podem, por sua função originária, garan�r em um momento de tamanha
excepcionalidade, o mínimo apoio ao sustento daqueles que mantém a cultura viva e em movimento. O
Fundo Municipal da Cultura (FUNCULTURA) foi criado pela Secretaria Municipal da Cultura para agilizar
pagamentos, contratações, manutenção e material. O Fumproarte, por seu turno, foi criado como forma
de apoio municipal à produção ar�s�ca local, financiou inúmeras produções das mais diversas áreas de
expressões ar�s�cas ao longo dos úl�mos anos. Sendo assim, considerando a completa suspensão das
a�vidades ar�s�cas e culturais neste momento, nada mais adequado que a des�nação dessas verbas ao
sustento necessário de trabalhadores e trabalhadoras, em defesa da vida e da própria manutenção da
cultura e do reconhecimento de sua valoração social, comunitária e subje�va-individual.

Garan�r o bene�cio de que trata o PLL significa, por fim, ampliar possibilidades de barrar a disseminação
do vírus. Alcançar o subsídio em questão, garan�ndo renda mínima à parcela da população, pode, a
depender de sua abrangência em termos de valores e pessoas abarcadas, proporcionar aos trabalhadores
e trabalhadoras a oportunidade de se alimentarem e arcarem com contas básicas, de sobreviverem em
tempos de severa crise econômico-social e sanitária, podendo, a par�r de então, ficar em casa, não
realizar a�vidades que gerem aglomeração enquanto não for de fato seguro para a cole�vidade,
preservando outras vidas além de suas próprias e de suas famílias. 

 

Assim, porque inegável o estado de calamidade, bem como a urgência de o poder público garan�r
condições mínimas de suprimento das necessidades básicas destes cidadãos, em acordo com os
princípios democrá�cos da igualdade e da jus�ça, opina-se pela aprovação do projeto de lei e da
emenda 01.

 

 

Porto Alegre, 18 de maio de 2021.

 

 

VEREADORA KAREN SANTOS
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Relatora.

 

 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 18/05/2021, às 13:08,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0235009 e o código CRC D0E3F5CB.

Referência: Processo nº 155.00010/2020-33 SEI nº 0235009

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4345 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 026/21 – CUTHAB con�do no doc 0235009 (SEI nº 155.00010/2020-33 –
Proc. nº 0146/20 – PLL nº 057/20), de autoria da vereadora Karen Santos, foi EMPATADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 01 de junho de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e
03 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: CONTRÁRIO

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: CONTRÁRIO

Vereador Hamilton Sossmeier: CONTRÁRIO

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
01/06/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0239527 e o código CRC 3FB10308.

Referência: Processo nº 155.00010/2020-33 SEI nº 0239527

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

