
                                                                                             

 

 
MOÇÃO DE APOIO À CULTURA 

 
 

O Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura – CODIC, vinculado à 

Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS, foi 

criado em 1994, como órgão de integração e assessoramento aos Municípios em 

assuntos culturais. Conforme o disposto em seu regimento, suas principais 

finalidades são: o apoio à ação cultural municipal e aos respectivos dirigentes 

culturais, a participação articulada na formação das políticas culturais em todos os 

níveis (municipal, estadual e federal) e a divulgação de informações aos órgãos 

municipais de cultura. 

 

O CODIC atualmente possui representação em mais de 20 Associações de 

Municípios e tem em seu foco de trabalho a criação dos Sistemas Municipais de 

Cultura e o fomento da atividade Cultural no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

O CODIC, através de sua Comissão Executiva, e com apoio do presidente da 

FAMURS, Eduardo Russomano Freire, vem a público manifestar sua adesão ao 

movimento nacional pelo apoio emergencial para a Cultura, ressaltando a 

importância e a urgência na adoção de medidas que permitam a concessão de 

benefícios imediatos aos trabalhadores do setor cultural enquanto durar a pandemia 

da Covid-19. 

 

O CODIC e a FAMURS se mostram favoráveis à urgência na votação dos 

Projetos de Lei (PLs) que se encontram em tramitação no Congresso Nacional e 



                                                                                             

 

que dispõem sobre as concessões de benefícios ao setor cultural, principalmente os 

PLs 1075/2020 e 1089/2020. O CODIC e a FAMURS apoiam ainda a necessidade 

de participação dos estados na construção dos projetos, uma vez que cada Estado 

conhece suas particularidades e necessidades regionais e seus Sistemas de Cultura 

podem auxiliar significativamente na identificação dos que necessitam de tal auxílio. 

 

Ressaltamos ainda que o setor cultural possui papel importante no 

desenvolvimento socioeconômico de nosso País e economicamente movimenta 

milhões, também representa uma significativa parcela da economia do nosso 

Estado, em virtude disso o apoio aos trabalhadores culturais neste momento é tão 

importante.  
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