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lNDICAÇÃO N° 8&  /2o2o.

Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores:
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PROPOMOS, após os trâmites regimentais e o necessário apoio dos ilustres

pares  deste  Poder,  para  que  seja  endereçado  expediente  ao  Excelentíssimo  Senhor

Prefeito  Municipal  de  Santarém,  Nélio  Aguiar,  no  sentido  de  Sua  Excelência,.  estudar

junto à Secretaria Municipal competente, a criação de um edital de incentivo à cultura,

inspirado  no  ``Prêmio  te  Aquieta  em  casa",  promovido  pela  Secretaria  de  estado  de

Cultura  (SECULT).  A  premiação  propost?  usaria  orçamento  da  Secretaria  Municipal  de

Cultura,  referente ao ano de 2020, considerando que diante da pandemia as atividades

culturais e promocionais da pasta estão suspensas.

JUSTIFICATIVA

Senhor(a)es Vereador(a)es,

A   presente   indicação  sugere  a   destinação  de   R$   150.000,00   (Centro  e

Cinquenta Mil  Reais) do orçamento municipal para criar um ``Prêmio Cultural", com  150

cotas  de  R$  1.000,00  (Um  Mil  reais),  contemplando  as  categorias:  Artes  Cênicas  (30

artistas),  Artesanato  (30  artistas),  Artes  Visuais  (30  artistas),  Literatura  (30  artistas),

Música  (30 artistas). A dinâmica  é simples e consiste  na  postagem  em  redes sociais de

materiais  produzidos  pelos  artistas  durante  o  período  de  isolamento  social,  usando  a

hashtag do prêmio e marcando a Prefeitura de Santarém. 0 objetivo é permitir geração

de  renda  para  os  Fazedores  e  Fazedoras  de  Cultura  do  município,  considerando  a

vulnerabilidade  social  que  alguns  enfrentam, já  que vivem  de  sua  arte,  fomentando a

produção  artística  e digital,  gerando  míçlia  espontânea,  além  de garantir para  a  classe

um proj.eto que de fato permita acesso em igual condição de maneira pública e seguindo

os direcionamentos legais da  Procuradoria do Município.  É importante ressaltar, que o

município  de  Santarém  é  um  dos  polos  culturais  mais  importantes  do  Estado,  com

inúmeros nomes expressivos em todos os campos das artes, promovendo e produzindo

voluntariamente, na maioria das vezes com recursos próprios ou da iniciativa
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Desta  maneira,  essa  é  uma  oportunidade  única  da  Prefeitura  de Santarém

reconhecer e valorizar todos esses incansáveis agentes culturais e premiar de  maneira

justa,  neste contexto tão difícil  para os artistas nos diversos segmentos, considerando

no edital, aqueles que se enquadrem nas condições propostas por ele.

Pelo   exposto,   tendo   em   vista    a    importância    de   tais   ações   para    o

fortalecimento  da  cultura  local,  requer-se  a  apreciação  e  aprovação  desta  indicação

pelos nobres colegas pela expressividade e reconhecimento do corpo cultural de nosso

município.

Sala das Sessões, Plenário do Palácio Tapajós, em    17 de junho de 2020.
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