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Projeto de Lei que acrescenta a redação do Art.
3-A na Lei nº 10.893/2019.

Acrescenta a redação do art. 3-A na Lei nº 10.893/2019, que passa ter a seguinte redação:

“Art. 3-A Fica permitido que, com os bilhetes acumulados no Programa Nota MT, seja contemplado o esporte
e cultura, onde os consumidores poderão  trocar por ingressos para eventos desportivo e cultural
patrocinados por entidades mato-grossenses, conforme disciplina a ser estabelecida pela Secretaria de
Estado de Fazenda.”

JUSTIFICATIVA

A cidadania se exerce de diversas formas e meios, porém todos eles têm como fulcro o fortalecimento das
instituições e a consolidação do Estado de Direito único caminho possível para o pleno exercício de
liberdade.

Sendo, como são, os impostos a forma legal que o Estado utiliza para prover a sua manutenção e executar
tarefas a ele inerentes, conclui-se que o correto funcionamento deste mecanismo, ou seja, pagar, arrecadar
e utilizar este benefício constitui-se em última análise, um exercício de cidadania.

A forma como os impostos são, em sua maioria, cobrados no Brasil, quase sempre de forma indireta, acaba,
no entanto levando os consumidores de bens e serviços a não perceberem que estão pagando esses
impostos ou a desconsiderarem essa realidade, via que acaba contribuindo para a sonegação e má
aplicação dos recursos, vez que não há uma preocupação clara por parte do contribuinte de estar arcando
efetivamente com os pagamentos desses impostos.

Cria-se assim uma dicotomia entre o consumidor final, de um lado, recolhedores de impostos e arrecadador
de outro, ficando o primeiro desconectado da realidade de que o dinheiro arrecadado e em última análise
fruto de seu trabalho.

Contemplar o esporte e a cultura objetiva principalmente fomentar essas duas áreas sociais.
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A forma usada é sem dúvida aquela comprovadamente mais eficaz, a distribuição de prêmios, o que estimula
os consumidores a solicitarem a nota fiscal e consequentemente aumentando a arrecadação.

A conversão de bilhetes em entrada para eventos esportivos e culturais, além de estimular o lazer e a cultura,
certamente ampliará o alcance do Programa Nota MT, pois proporcionará uma premiação imediata a quem
dispuser de notas fiscais.

A importância destes tipos de iniciativas que implicam além de uma conscientização da população quanto a
origem e finalidade dos impostos, numa melhoria da arrecadação e redução da sonegação fiscal impõe que
sejam realizadas o maior número de vezes possíveis, proporcionando assim como uma melhor aplicação dos
recursos em melhoria da justiça social.

Diante do exposto, e da importância da matéria, solicito aos meus nobres pares a aprovação desta
proposição.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Setembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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