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PARECER CEFOR

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL
 

PARECER Nº          /20 – CEFOR

 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O BENEFÍCIO 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

 

         Vem a esta comissão, para elaboração de parecer ao Projeto em epígrafe dos vereadores
Engenheiro Comasse�o e outros e à emenda 01, nos termos do § 2º do art. 107 do Regimento da Casa.

         O Projeto em analise visa ins�tuir auxílio emergencial de prestação con�nuada, enquanto
perdurarem os efeitos da pandemia, para a cadeia produ�va da cultura, do livro e da leitura no município
de Porto Alegre, des�nando parte do FUNDO PRÓ-CULTURA e do FUMPROARTE para as bibliotecas
comunitárias.

         A Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, em seu parecer 070/20, manifestou pela existência de óbice
jurídico à tramitação do projeto, tendo em vista que a proposição adota tratamento dis�nto a situações
análogas, ferindo o princípio cons�tucional da isonomia. O mesmo entendimento foi man�do no parecer
077/20, após a Comissão receber contestação, acompanhada de uma emenda do vereador Engenheiro
Comasse�o para alterar a previsão que estabelecia o valor mensal do bene�cio de 1 salário mínimo,
para deixar a encargo do Execu�vo e da Secretaria Municipal de Cultura a definição do valor do bene�cio.

         Sustenta o proponente que não há violação ao princípio da isonomia, pois, além da questão
econômica e social, os valores provem de fundo próprio da área da cultura.

         Todavia, as razões apresentadas pelo vereador proponente, assim como a emenda, não são
suficientes para sanar o vício apontado pela CCJ. O argumento de que os valores a serem u�lizados no
pagamento do bene�cio provem de fundos não prospera, pois a lei que ins�tui estes fundos não prevê
este �po de pagamento.

         Cumpre destacar, que ambos os fundos tratam de incen�vos a Projetos, preservação, obras e
serviços. O dinheiro entregue aos fundos são u�lizados conforme plano de aplicação, que é o cômputo à
disposição dessa unidade de orçamento. Descabe, portanto, a imposição, por meio de um Projeto de Lei,
para que sejam u�lizados valores dos fundos de forma diversa, sem que sejam atendidos todos os
regramentos dos mesmos.

         Isto posto, no que compete à CEFOR, tendo em vista que a proposição determina a u�lização de
valores de fundos de forma não autorizada pelos mesmos, entendo pela REJEIÇÃO do projeto e da
emenda.
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Sala de Reuniões, 17 de agosto de 2020.

 

 

Vereador Felipe Camozzato

 

 

Relator

           

           

Aprovado pela Comissão em

 

 

 

Vereador Idenir Cecchim                       Vereador Airto Ferronato  

            Presidente                                   

 

 

 

 

Vereador João Carlos Nedel                       Vereador Valter Nagelstein

       Vice Presidente

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 17/08/2020, às
13:02, 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 0159339 e o código CRC 42869797.

Referência: Processo nº 155.00010/2020-33 SEI nº 0159339
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 077/20 – CEFOR con�do no doc 0159339 (SEI nº 155.00010/2020-33 – Proc.
nº 0146/20 – PLL 057), de autoria do vereador Felipe Camozzato, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 19 de agosto de 2020, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do Projeto e da Emenda.

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein:  Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 20/08/2020,
às 09:23, 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 0159933 e o código CRC F8BF88DA.

Referência: Processo nº 155.00010/2020-33 SEI nº 0159933
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