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DESPACHO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Parecer Nº /20 - CCJ

Autoriza o Poder Execu vo a criar  o bene cio para os trabalhadores da área das artes e da
cultura em virtude da Emergência em Saúde Pública Decorrente do Coronavírus, de que trata a
Lei nº 13.979,de 6 de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal 20534/2020 que declara Estado
de Calamidade Pública no Município de Porto Alegre, e dá outras providências

Retorna a esta CCJ o presente Projeto de autoria do Vereador Eng. Comassetto que em apertada síntese
busca criar um benefício e artistas que se autodeclararem a perda de fonte de receita, bem como suspende
a cobrança de tributos para as empresas do segmento artístico e de eventos.

Esta CCJ, ao analisar parecer de minha autoria, entendeu pela existência de óbice a tramitação do Projeto
por, entre outras questões, ferir o princípio da isonomia, tanto quanto ao benefício quanto aos tributos
municipais, o que foi acolhido pela ampla maioria dos membros da comissão, respeitado o voto
discordante do Ver. Adeli.

Nos termos da Resolução da SDR o processo retornou ao proponente para que este sanasse os vícios da
proposição. Em suas razões o Vereador apontou, em síntese três tópicos em manifestação que chamou de
Contestação ao Parecer da CCJ.

Sustentou que não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que, além da questão econômica e
social, os valores provem de fundo própria da área da cultura (o Projeto prevê a utilização de valores do
FUNCULTUTA, FUNPROARTE e FUNPAHC). Sustentou ainda que a suspensão dos tributos para
empresas do ramos do entretenimento não fere a isonomia e citou como exemplo projetos de autoria do
Vereador Cláudio Janta que suspendeu a cobrança de taxa dos permissionários de taxis e veículos
escolares.

Por fim propôs emenda ao processo alterando o caput do Art. 1º e o §1º do Art. 2º do Projeto.

É o sucinto relatório

Em que pese os argumentos do autor entendemos que o mesmo não merece prosperar, uma vez que não
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trouxeram qualquer novidade ou modificação aos termos do originalmente proposto. Quanto ao mérito em
si temos que as próprias razões apresentadas terminam por corroborar o que já havíamos manifestado.

Ao referir que os valores a serem destinados provem do FUMPROARTE (instituído pela Lei 7328/93), já
no Art. 1º deixa claro que sua “a finalidade de prestar apoio financeiro a projetos de natureza artístico-
cultural.”

O mesmo ocorre no FUMPACH, instituído pela Lei 4349/77 cujo Art 2º diz in verbis: “Os recursos do
FUMPAHC objetivam prestar apoio financeiro aos projetos, serviços ou obras atinentes à recuperação ou
preservação do patrimônio histórico e cultural da Cidade.”

Já o FUM-PRÓ CULTURA (inserido na Lei 6099/88 é claríssimo ao dispor que os valores do fundo
devem ser gastos “com a finalidade de prestar apoio financeiro aos projetos e atividades culturais
desenvolvidos e apoiados pela Secretaria Municipal da Cultura - SMC -, bem como à realização de obras
e serviços necessários à criação, à recuperação e à conservação de equipamentos culturais.”

A simples leitura da legislação que cria os fundos é possível perceber que os valores lá depositados não se
destinam a pagamento do benefício que ora se pretende instituir, sendo necessário uma alteração na norma
que os institui o que não ocorreu. Ou seja, o argumento de que os valores a serem utilizados no
pagamento do benefício provem de fundos não merece prosperar uma vez que a lei que institui estes
fundos não prevê este tipo de pagamento.

Afora esta questão temos que a pandemia afeta todas os setores econômicos e sociais de nossa cidade,
quiça do pais, e que destinar vultuosa soma para os trabalhadores de um determinado nicho profissional
fere gravemente o constitucional princípio da isonomia, posicionamento que ratificamos e mantemos.

Quanto a questão tributária, de que trata o Art. 5º do Projeto, que suspende a cobrança de todos os tributos
para as empresas do ramo do entretenimento, temos que permanece os óbices quanto a falta da isonomia
com os demais contribuintes, o que já apontamos e ratificamos nosso posicionamento.

O argumento do autor, que buscou simetria com Projetos de autoria do Vereador Claudio Janta (que
buscava suspensão da taxas) não merece prosperar em razão que enquanto o projeto do Vereador Cláudio
Janta suspende de maneira irrestrita a cobrança de um tributo, o Projeto em comento suspende a cobrança
de tributos para um determinado tipo de empresa, e tais situações não são sequer parecidas.

A isonomia consiste exatamente em tratar todos da mesma forma, sem privilégios ou distinção, ao propor
que empresa do ramo do entretenimento tenham seus tributos suspensos e as demais continuem pagando
seus impostos da mesma forma o autor buscou conceder um privilégio especial a uma determinada classe.
O Princípio da isonomia funda-se justamente no tratamento igualitário a todos, não há como alguns serem
mais iguais que outros, que ao fim e ao cabo é o que se propõe no presente projeto.

Ante o exposto, e por entender que a emenda proposta não sanou os óbices já apontados nos
manifestamos pela manutenção da existência de óbice a tramitação do Projeto .

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Gomes, Vereador, em 20/05/2020, às 10:19,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0142817 e o código CRC 24E221CA.

Referência: Processo nº 155.00010/2020-33 SEI nº 0142817
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0142817 (SEI nº 155.00010/2020-33 – Proc. nº  0146/20 - PLL 057), de
autoria do vereador Ricardo Gomes, foi APROVADO durante Reunião Extraordinária da Comissão
de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 20 de maio de 2020,
tendo obtido 06 votos FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: CONTRÁRIO

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla vo IV, em
20/05/2020, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0142974 e o código CRC 4A4D5318.

Referência: Processo nº 155.00010/2020-33 SEI nº 0142974
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