ESTADO DO kARANHÃO
Camara Municipal d4 Presidente Dutra
CNPJ (ME) 07.0711.582/0001-46

PROJETO DE LEI N° 001/2021, de 05 4e fevereiro de 2021.
De autoria do Vereador Franklin Torres Ci.rvalho.
"Dispõe sobre a apresentação de artistas
locais n i abertura ou encerramento de shows
musica* que ocorrerem no Município de
Presidente Dutra/MA e di outras
providancias".

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRESITTNTE DUTRA, Estado do Maranhão,
APROVOU e eu Prefeito Municipal SAI\VIONO a seguinte lei.

Art. 1° - Nos shows musicais de cantore4 ou grupos nacionais ou internacionais
realizados no município de Presidente Duta/MA, que houverem 02 (duas) ou mais
atrações musicais, fica assegurado, na abertura ou encerramento dos eventos,
espaço para apresentação remunerada doz1 músicos, cantores ou grupos musicais
locais.
§ 1° - 0 disposto no "caput" deste artigo se estende a feiras, exposições,
casas de eventos, shows em praças púbicas ou onde houver participação &ou
apresentação de artistas.
§ 2° - Em todos os eventos e stows musicais organizados pelo Poder
Público, com capacidade igual ou superiar a 100 (cem) pessoas, serão aplicados o
disposto neste artigo.
§ 30 - As disposições deste artigd se aplicam a todos os eventos e shows
musicais organizados pelo Poder Privado com capacidade igual ou superior a 200
(duzentas) pessoas e que tenham qualquer tipo cobrança financeira de acesso, quer
seja couvert, passaporte ou ingresso.
§ 40 - Fica a Secretaria Municip0 da Cultura incumbida todo ano de se
organizar junto aos artistas locais, com b Ise no principio da isonomia, para criar a

pauta de apresentação dos eventos municipais.
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Art. 2° - É de competência da Secretfiria Municipal de Cultura promover a
organização e adotar as providências relat•vas ao cadastramento dos artistas locais,
observados aos seguintes critérios:
I. Rodízio entre os artistas locais, rara que todos possam ser inseridos nos
shows e eventos;
II. 0 mesmo artista local não poderá participar de 02 (dois) eventos
consecutivos, exceto quando não haja outi o artista disponível;
III. Adequar a natureza do evento

gênero musical do artista.

Parágrafo Único - Entende-se com> artista ou grupo musical local, aquele
natural ou sediado no município de P esidente Dutra/MA, independente da
nacionalidade ou naturalidade dos artistas,
Art. 3° - 0 objetivo desta Lei é contemp.Iar todos os artistas locais nos eventos
municipais para que estes possam difundi: seus talentos junto aos munícipes e ao
grande público que é recebido de todas as localidades nestas datas.
Art. 4° - O Órgão competente à Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA,
somente concederá autorização para a realização do evento, se o promotor do
evento indicar, expressamente, que o músico, cantor ou grupo musical local irá
fazer a abertura ou encerramento do evecto e respectivo tempo de apresentação
mediante a apresentação do contrato.
Art. 5° - Os organizadores dos eventos de que trata esta Lei deverão comunicar a
Secretaria Municipal de Cultura, por escnto e, com antecedência minima de 30
(trinta) dias da realização dos eventos mu4cais.
Art. 6° - 0 Poder Executivo Municipal retulamentari esta Lei no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 7° - Os promotores dos eventos que intingirem as disposições desta Lei, ficam
sujeitos ao pagamento de multa a ser defuicia pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único - 0 valor da multa recolh da, sera revertido em favor de projetos
culturais, coordenados pela Secretária Mu*icipal de Cultura.
Art. 8° - O não cumprimento do disposto ,lesta Lei acarretará o cancelamento do
alvará do promovente para a realização do ,evento proposto.
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Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de *;;ua publicação, revogada as disposiç6es
em contrário.

PLENÁRIO "VEREADOR EDUARDO DOMES FERREIRA", DO PALÁCIO
"VEREADOR JEAN CAPVALHO DE SOUSA".
Presidente Dutra/MA, 05 de fevereiro de 2021.

FRANKLIN TORRES CARVALHO
Vereador
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JUSTIFIC ATIVA

A iniciativa que ora propomos trm o intuito de oferecer mecanismo que
garanta espaço para o artista local, que teli dificuldade para expor o seu trabalho.
Os músicos, compositores e interpretes ainda não consagrados,
especialmente os que vivem longe dos grandes centros urbanos, encontram pouco
ou nenhum espaço na midia — cuja programação se apoia em interesses mais
comerciais que culturais — e, por consequ*cia, tern visibilidade restrita.
Assim, a música local tende a *ão estimular os grandes investimentos
das empresas que participam dos atuais mecanismos de financiamento, como a Lei
no 8.313/1991, (Lei Rouanet). Os grandts patrocinadores da cultura preferem
associar seus produtos a artistas que tenhatt alcance nacional.
Nossa proposta busca corrigir el sa distorção e ampliar o valor social da
cultura, criando, para aqueles que dele se beneficiam a contrapartida do espaço e
apresentação obrigatória dos que se encontram apartados da mesma oportunidade.
Não ha dúvida de que a música, independentemente de estilos, origens
e influencias, é a manifestação artistical mais presente na vida cotidiana da
sociedade brasileira.
preciso, portanto, que o Poter Público garanta a preservação da
multiplicidade de manifestações musicais tlxistentes em nosso Pais. A medida que
pretendemos instituir oferece relevante corfribuição nesse sentido.
Assim, diante da relevância stpcial e cultural da iniciativa que ora
apresentamos, contamos com o precioso apoio dos Nobres Pares para aprovação.

PLENÁRIO "VEREADOR EDUARDO (SOMES FERREIRA", DO PALÁCIO
"VEREADOR JEAN CARVALHO DE SOUSA".
Presidente Dutra/MA, 05 le fevereiro de 2021.

FRANKLIN TORRES CARVALHO
VereacbDr
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EMENDA 01/2021 AO PROJETO DE LEI N° 001/2021.

0 Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos
termos do artigo 191, do Regimento bittern°, prop& a seguinte emenda ao
PROJETO DE LEI N° 01/2001.

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar a redação dos paragrafos 2°, 3° e 4, do artigo 1°, do projeto

de lei em epígrafe, o qual passará a vigorw nestes termos:

§ 2° - Em todos os eventos e `ihows musicais organizados pelo Poder
Público, com capacidade igual ot; superior a 100 (cem) pessoas, serão
aplicados o disposto neste artigo.
§ 3 0 - As disposiç6es deste artigo se aplicam a todos os eventos e
shows musicais organizados pelo %der Privado, com capacidade igual ou
superior a 200 (duzentas) pessoas e que tenham qualquer tipo cobrança
financeira de acesso, quer seja couvert, passaporte ou ingresso.
§ 4° - Fica a Secretaria Mu4ipal da Cultura incumbida todo ano de
se organizar junto aos artistas loc&s, com base no principio da isonomia,
para criar a pauta de apresentação cSos eventos municipais."

PLENÁRIO "VEREADOR EDUARDO SOMES FERREIRA", DO PALÁCIO
"VEREADOR JEAN CARVALHO DE SOUSA".
Presidente Dutra/MA, ' 8 de março de 2021.

FRANKLIN TO S CARVALHO
Vere or
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