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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 11 de Agosto de 2021.

Onde nº 804/2021—CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) RAMON TODAS AS VOZES cumprimos o dever de encaminhar a
Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s)
setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a

Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos—nos.

Camara Muulcm alde RlbmraºPr lo

Protocolº Geral nº 3860/2011
Data: 17/08/2021 Horário: 11:21

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR

SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 4979/2021

A Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CAMARA

RIBEIRÃO PRETO - sp
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ngiâRibeirão Preto, 04 de agosto de 2021.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 4979/2021.

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto informa que, em virtude da
pandemia do coronavírus - COVID—19, o municipio de Ribeirão Preto, em meados de
março de 2020. passou a seguir todos os protocolos da OMS (Organização Mundial de
Saúde) e das autoridades brasileiras, em nível federal. estadual e municipal, e,
consequentemente, a sofrer o impacto desta realidade.

Por conta da pandemia, adotamos. no menor tempo possível, uma operação para atender
todas as demandas do período. estruturando toda equipe para desempenhar suas
funções adaptadas em home office.

A medida de adiamento das pautas a serem tratadas, como aqui exposto o Plano
Municipal de Cultura. foram adotados expressamente projetos e medidas de caráter
emergenciais, estabelecidos com total prioridade para o atendimento da classe artística e
cultural da cidade, uma das mais impactadas diretamente em decorrência da pandemia.

Seguimos com essa linha de trabalho, viabilizando e contemplando a classe artística e
cultural, com os seguintes projetos emergenciais:

I "Mostra Virtual de Arte: Cultura Dentro de Casa"
O edital “Mostra Virtual de Arte: Cultura dentro de casa“ foi uma oportunidade para que
os artistas locais produzissem e disponibilizassem conteúdos virtuais compativeis com a
linguagem audiovisual, considerando os protocolos de enfrentamento da pandemia do
novo coronavirus (COVID-19), garantindo, assim, o acesso a cultura mesmo neste
período de grandes dificuldades.
Andamento;
- Inscrições até 22/05/20201 38 inscritos
- Publicação dos Credenciados 07/07/2020: Foram 27 Homologados
— Envio dos videos para publicação (Setembro/2020)
- Publicação da Mostra nas redes sociais (14 a 22 Dez/2020)
- Total: 26 credenciados

II “Mostra Virtual de Arte: Cultura Dentro de Casa"
Relançamento do edital “Mostra Virtual de Arte: Cultura dentro de casa" com o saldo
remanescente da primeira edição,
Andamento:

— Inscrições até 18/09/2020: 28 inscritos
- Publicação dos Credenciados 22/12/2020: 23 Homologados
- Envio dos videos para publicação (Janeiro/2020)
- Publicação da Mostra nas redes sociais (Fevereiro/Março)
- Total: 23 credenciados
“Lei Aldir Blanc" - Pacote de R$ 3 bilhões para auxílio à Cultura

Praça Alto do são Bento, s/n — Ribeirão Preto/SP , 14085459 — Fone (01.6) 3636 4206 diretoriaatlwdadesªculturagmrgxambr
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Com o objetivo de ajudar profissionais e organizações culturais que perderam renda em
razão da crise da pandemia do coronavirus a Lei prevê repasse a estados e municípios
para gestão de espaços culturais e linhas de crédito para micro e pequenas empresas do
setor.
Andamento:
- Sanção da Lei Aldir Blanc — Lei 14017 (29/06/2020)
- Regulamentação do Fundo Municipal de Cultura (11/08/2020)
- Regulamentação Lei Aldir Blanc (17/08/2020)
— Publicação Edital 003/20 (22/10/2020)
- Publicação Resolução 001/20 (22/10/2020)
- Inscrições: Edital 003/2020: 03/10 a 07/11/2020 e Resolução 001/2020: 23/10 a
13/11/2020
- Resultados: Edital 003/2020: 10/12/2020 e Resolução 001/2020: 17/12/2020
— Status atual (2021): Em processo de Prestação de Contas do Edital 003/20 e da
Resolução 001/20
- PANORAMA GERAL: 561 Inscrições e 454 contemplados

No momento, além do processo de prestação de contas da Resolução 00112020 e Edital
(303/2020 - Lei Aldir Blanc, um novo edital LAB, encontrasse em fase de construção para
utilização do saldo remanescente.

Estamos convictos da importância do Plano Municipal de Cultura, bem como todas as
outras atividades e assuntos pertinentes que cabem a esta Secretaria, a fim de
estabelecermos, sem interrupção, todas as diretrizes necessárias para darmos
continuidade ao planejamento, atentos inclusive às adaptações e aos ajustes que possam
se fazer necessarios.

Vale ressaltar que, no dia 04/08/2021, foi realizado uma reunião com representantes do
Grupo de Trabalho de Fiscalização do Conselho Municipal de Política Cultural, a fim de
debater e alinhar tratativas para a construção do Plano e também, foi estabelecido um
possível cronograma de ações que será apresentado e validado com o CMPC. Em
momento oportuno, previsto para ocorrer no fim deste mês (08/2021), o calendário de
ações previstas para o Plano Municipal de Cultura, podera ser compartilhado Sua
construção será em consonância com o CMPC e a sociedade civil.

Pelo exposto acima, consideramos respondidas as informações requeridas e colocamo-
nos a disposição para eventuais dúvidas,

Atenciosamente,

Ao Ilustríssimo Senhor
Ramon Faustino
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