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GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FELIPE SOUZA

PROJETO DE LEt Ne Itb/2020

Autor: Deputado FELIPE SOUZA

DISPÕE sobre a cessão gratuita de
espaços nos Shopping Centers do Estado
para a comercialização de trabalhos
artesanais por artistas do Amazonas.

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, usando de suas prerrogativas
constitucion ais:

DECRETA

Art. 1e Os Shopping Centers do Estado do Amazonas deverão disponibilizar espaço razoável

e acessível ao público, que será ocupado excepcionalmente para exposição e

comercialização de trabalhos artesanais produzidos por artesãos do Amazonas,

representados por entidade classista do artesanato.

Parágrafo único. Esta cessão ocorrerá sob a forma de comodato, sem exigências de taxa de

ocupação e despesas administrativas.

Art. 2e Os interessados na ocupação do espaço deverão requerer formalmente à

administração do shopping, mediante as seguintes condições:

l- demonstração de domicílio no Estado, e mediante a apresentação da Carteira Nacional do

Artesão, que é expedida pelo SICAB - Sistema de lnformações Cadastrais do Artesanato

Brasileiro;
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ll - apresentação do projeto e materiais a serem expostos e o período em que será realizada
a exposição;

lll - declaração de responsabilidade pela montagem e desmontagem das bancas onde serão
expostos os trabalhos, bem como pela limpeza do local após o encerramento da exposição.

Art. 3s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOAMAZONAS, CM MANAUS, L7 dC

março de 2020.

Deputado ES Patriota
Ouvidor
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JUSTIFICATIVA

lndiscutível a importância na divulgação dos trabalhos artesanais elaborados por artistas
regionais, como demonstração da nossa cultura, crenças e costumes.

Para tanto é necessário que esta divulgação encontre um espaço onde haja ocorrência de
público interessado.

Nada mais propício para tal desiderato do que espaços apropriados e disponíveis em locais
de grande trânsito de público.

A presente proposta leva em consideração o fato de que os shoppings, como centros
comerciais que são ou não instituídos apenas com fito comercial, mas, devem se revestir de
caráter de utilidade pública, no sentido lato,

Forçoso e oportuno salientar que tais eventos servirão de captação de clientela para as
empresas estabelecidas nos respectivos shoppings.

Tal cessão gratuita de espaços culturais já é promovida pelos grandes shoppings do Brasil.

Pelo alcance social da proposta, concito os demais pares a creditarem o necessário
apoiamento para o regular trâmite do presente projeto.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOAMAZONAS, EM MANAUS, 17 dC

março de 2020.

Deputad PE
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