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Senhor Presidente,

O Vereador que a esta subscreve na forma que dispõe o Regimento lnterno desta
Casa e depois de ouvido seu Egrégio Plenário solicita a V. Exa. que faça chegar ao
Exmo. senhor Prefeito do Município, o teor da seguinte lndicação:

Exmo. Senhor Prefeito,

A presente indicação visa instituir auxílio financeiro emergencial, através de Lei, para
a classe artística e todos os demais profissionais da cadeia produtiva da cultura de
nosso município, de modo a minimizar os impactos econômicos decorrentes da
suspensão dos eventos presenciais em 2021,, em razão do cenário atual que ainda
impõe a manutenção de medidas restritivas e distanciamento social para controle e
prevenção do novo Coronavirus.

Os artistas e os demais trabalhadores da cultura da nossa cidade compõem o
primeiro setor a sofrer severas dificuldades financeiras, por conta do isolamento
social - ação que está sendo fundamental no combate a pandemia - porém, nos
impõe atenção especial a esse seguimento.

Mas, já faz mais de um ano que teatros, museus, espaços culturais, casas de shows e
congêneres estão fechados e inúmeras atividades culturais continuam sendo adiadas
ou canceladas. São centenas de trabalhadores em nossa cidade que continuam
precarizados, sem perspectiva de retomada de suas atividades e em situação de
desalento.

sugerimos que o nome do projeto de Lei seja "valter Ramos,', uma homenagem ao
patriarca de uma das famílias mais conhecidas e respeitadas no meio musical de
Alagoinhas. Músico desde jovem participou de vários festivais e programas de
televisão em Salvador, ganhando vários deles, chegando a ser convidado a gravar um
disco no Rio de Janeiro, seu grande sonho, mas priorizou a família à epoca. Faleceu
no dia 29.06.2Ot4, aos 69 anos, destes, 50 foram dedicados a música, pai da cantora
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Thyna Ramos, em quem projetou o seu sonho na arte, além dos seus outros filhos e

netos que seguiram e dedicaram a vida à musica, um legado impressionante. Abriu

mão da sua dedicação a vida profissional, investindo tempo, recursos financeiros e

patrimoniais na carreira dos seus filhos, em especial na de Thyna. Pai também de

Beto Ramos e Najla Ramos, artistas bastante conhecidos em nossa cidade. Membro

da Academia de Letras e Artes de Alagoinhas (ALADA) e Autor do livro; Alagoinhas

Revista (2006). Foi escrivão de polícia na cidade de Aramari. Era um apaixonado pela

cidade de Alagoinhas. Valter Ramos permanecerá vivo e eternizado com a criação

desta Lei.

Portanto, diante da impossibilidade da realização de eventos presenciais ainda sem

definição de uma data para 202L, o termino das execuções dos projetos, o tardio e

insuficiente auxílio emergencial e o encerramento dos benefícios da Lei Aldir Blanc,

entendemos como indispensável a medida ora proposta, que garantirá uma fonte

alternativa de renda aos artistas e trabalhadores da cultura que atuam em nossa

cidade.

Essa iniciativa do nosso mandato visa minimizar também os efeitos adversos

decorrentes da pandemia da COVID-19 sobre Alagoinhas. Por saber desta realidade e

buscando contribuir para que estes profissionais possam enfrentar com mais

dignidade esse momento - solicitamos de V. Exa. a criação da Lei Valter Ramos, que

institui auxílio de reforço a renda dos profissionais da cultura e de eventos, no valor

de RS 200,00 reais, compreendendo os meses de abril a Julho, que tiveram
prejuízos nas suas atividades em virtude da pandemia da Covid-19.

Destarte, pedimos uma análise urgente e sensÍvel, com vistas ao atendimento do

pleito em questão, garantindo, o mais breve possível, esse auxilio aos trabalhadores
Itura em nossa cidade, diante da situação calamitosa em que se encontram.

Thor de Ninha
Vereador autor.

de abril de202L.


