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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 222.00017/2021-40
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 222.00017/2021-40

Assegura o pagamento da metade do preço do ingresso
efetivamente cobrado do público em geral (meia-entrada) em
cinemas, teatros, shows, feiras, exposições, casas de
espetáculos e eventos culturais e esportivos realizados no
Município de Porto Alegre aos servidores públicos ativos e
inativos da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul,
do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, da
Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, da Polícia
Penal do Rio Grande do Sul, do Instituto‑Geral de Perícias e
da Guarda Municipal.

 

 

   Vem a esta Comissão, para parecer, projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Vereador Alexandre Bobadra.

   O projeto, como descrito na ementa, visa assegurar meia-entrada em eventos culturais aos servidores e
agentes de segurança pública. 

   A Procuradoria da Casa, instada a se manifestar, relatou não haver posição firmada no âmbito daquele setor
a respeito da matéria, mas concluiu seu parecer afirmando não haver manifesta inconstitucionalidade que
impedisse a tramitação, ainda que inicial, da proposição.

   A CCJ divergiu e apontou pela existência de óbice jurídico para tramitação da matéria.

   Este relator apreciou a matéria, ainda ano passado, em parecer que não chegou a ser apreciado por esta
Comissão, e não havendo motivos para rever a posição emitida, repete-se a análise:

   Em que pese as boas intenções do proponente, e mais ainda a relevância das instituições de seguranças e
seus servidores, um projeto que amplie as isenções em um momento em que as atuais estão sendo debatidas
nos parece inoportuno. Importante ressaltar que este relator não se opõe a existência de isenções, mas
acredita que as mesmas devem ser profundamente debatidas, uma vez que têm em seu escopo o custeio, por
parte da coletividade, dos descontos oferecidos ao público alvo da isenção aprovada. Há pouco tempo vimos
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nesta Casa o amplo debate acerca das reduções das isenções no transporte coletivo, visando a preservação do
modal, e o quanto é necessário o aprofundamento sobre o tema.

   Ainda, o projeto em tela, embora meritório, se aprovado abrirá precedente perigoso para que outras
atividades igualmente relevantes (servidores da saúde, da educação, da assistência social) pleitem igual
direito, criando um debate conflitivo a respeito da classificação de profissões que devem ser tratadas com
equidade pelo Executivo, e também por este parlamento.

 

Isto posto, manifestamo-nos pela rejeição do projeto em tela.

 

Documento assinado eletronicamente por Mauro Cesar Zacher, Vereador(a), em 07/02/2022, às
11:51, 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 0337658 e o código CRC 65F53437.

Referência: Processo nº 222.00017/2021-40 SEI nº 0337658

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 002/22 - CEFOR con�do no doc 0337658 (SEI nº 222.00017/2021-40 – Proc.
nº 0067/21 - PLL nº 13), de autoria do vereador Mauro Zacher foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 11 de fevereiro de 2022,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela REJEIÇÃO do Projeto.

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: Não votou

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  Não votou

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 11/02/2022, às 17:53, 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 0340775 e o código CRC CC6B3C9F.

Referência: Processo nº 222.00017/2021-40 SEI nº 0340775

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

