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EMENDA ADITIVA
REFERENTE: Projeto de Lei nº 32/2025
AUTORIA: Prefeito Municipal

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa O seguintes

Emenda ao projeto de lei 32/2021 do Prefeito Municipal e acrescenta
parágrafos 1º e 2º ao Art 1º que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º

.. omissis ...

8 4º - Fica determinado que no mínimo 10% do recurso previsto no caput
deste artigo, seja obrigatoriamente destinado para ações diretas de fomento ao
incentivo à leitura e/ou produção literária de ariistas e autores de Ribeirão Preto,

g 2º - As ações de fomento previstas no parágrafo 1º deste artigo podem
consistir em incentivo à realização de saraus, palestras, rodas de conversa, projetos
de incentivo à leitura, contação de histórias. slams, competição de rimas, catés
filosóficos. cursos e oficinas, leituras dramáticas e lançamento de livros, entre ouíras,
apoladas pela Fundação Instituto do Livro.

Sala de sessões, (2.de março de 202º
ge Ê nes
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RAMOM FAUSTINO

VEREADOR E CO-VEREADORES DO
MANDATO COLETIVO TODAS AS VOZES - PSOL
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O setor da Cultura em Ribeirão Preto desde 2017 passa por carências de
investimentos, sobretudo ao fomento a ações de formação e difusão cultural. Neste
período, o orçamento da pasta da Cultura repetidamente participou com uma média
de 0,65% no orçamento toial do município, o que corresponde basicamente as
demandas de custeio da pasta, resultando em muito pouco recurso para fomento da
cultura do município.

Neste conário, é fundamental que os recursos repassados vela Prefeilura Municipal
para os órgãos voltados à cultura, tenham sempre a garantia de uma parcela voltada
ao investimento e desenvolvimento de ações de fomento, caso contrário, o execulivo
apenas maniém órgãos emfuncionamento, porêm sem a capacidade de atuarem de
fato no setor.

Ribeirão Preto é uma das principais cidades produtoras de cultura no interior paulista,
com uma grande variedade de artistas e coletivos afuando emdiversos segmentos da
cultura, o a aluação da Prefeitura Municipal não pode limilar-se apenas às
manutenção dos órgãos públicos, pois é primordial que estes estabeleçam também
as ações de fomento com o obistivo de apoiar a realização de projetos culturais que
utilizam os artistas, grupos, instituições e coletivos como veículos para formação
culiural da nossa sociedade ribeirãopreitana. Este é o principal papel dos órgãos
públicos que atuam junio à cultura,

As ações de fomento podem ser realizadas com o incentivo à realização de saraus,
palestras, rodas de conversa, projetos de incentivo à leitura, de contação de histórias,
siams, compeiições de rimas, cafés filosóficos, cursos e oficinas, leituras dramálicas e
lançamento de livros estão enire as várias possibilidades de ações que podemser
realizadas por iniciativa da comunidade cultural e apoiadas pela Fundação instituto do
Livro.
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