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MOÇÃO

MOÇÃO DE APOIO

Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre 
Senhoras e senhores parlamentares.

EMENTA: o vereador que esta subscreve propõe que após a consulta do plenário seja encaminhado o envio
da presente MOÇÃO DE APOIO à Câmara Federal. O objetivo é garantir a tramitação e aprovação do PLP
73/2021 que cria a Lei Paulo Gustavo, que tem por objetivo a liberação de recursos em apoio aos setores
culturais.

JUSTIFICATIVA 
Senhoras vereadoras e senhores vereadores esta Moção de Apoio tem por objetivo o apoio a proposta que
cria a Lei Paulo Gustavo, uma homenagem póstuma ao grande artista que deu vida a grandes personagens,
entre elas a Dona Hermínia. O texto prevê o repasse de recursos financeiros não governamentais, do Fundo
Nacional de Cultura (FNC) e do Fundo Setorial Audiovisual (FSA) que se encontram bloqueados aos
Estados e Municípios, com o objetivo de garantir apoio a todos os setores culturais. A aprovação desta Lei,
irá ajudar milhares de profissionais de diversas áreas culturais, que foram fortemente afetados pela pandemia
da Covid-19. 
Isto posto, solicitamos às senhoras e aos senhores parlamentares do município de Porto Alegre a adesão nesta
Moção, para que possamos deliberar com urgência o encaminhamento à Câmara dos Deputados Federais.
Demonstramos todo o nosso apoio para a aprovação deste importante projeto que amenizará os problemas
vividos pelos trabalhadores que vivem da cultura em meio ao caos da pandemia.

Vereador Jonas Reis (PT) 
Vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude (CECE).

Documento assinado eletronicamente por Jonas Tarcísio Reis, Vereador(a), em 21/02/2022, às
16:51, 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 0344250 e o código CRC C94F09BF.
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