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ASSOCIAÇÁO COMERCIAL E INDUSTRIAL OE CAR AZINHO

Carazinho/RS, 28 de maio de 2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
VEREADOR DANIEL WEBER
MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
N/C IDADE

CAMARA MUNICIPAL 
DE C
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Prezado Senhor,

A Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC), juntamente com as 

demais entidades de classe deste município abaixo identificadas, vem pelo presente 

manifestar à Vossa Excelência, no pronto atendimento do oficio que nos foi remetido, 

nossa posição sobre temática de especial relevância em discussão nesta casa, através do 

Projeto de Lei Complementar n.° 003/2019, que é motivo de preocupação na 

comunidade civil e empresarial.

Tomou-se conhecimento de que o Executivo Municipal encaminhou a esta 

Câmara Municipal de Vereadores, uma proposta de alteração legislativa relativa ao 

ISSQN, através do PLC 002/2019, onde propõe-se a alteração da forma de cálculo do 

referido imposto municipal, incidente sobre profissionais liberais constituídos em Pessoa 

Jurídica, o qual passaria a ter alíquotas variáveis calculadas sobre o faturamento, ao invés 

dos valores fixos atualmente previstos na legislação vigente.

No entendimento das entidades e instituições firmatárias NÃO HÁ COMO 

ACOLHER ESTA MUDANÇA, que, em última instância, implicará em 

aumento de impostos, desta feita no âmbito municipal. Os profissionais e empresários 

Carazinhenses, assim como em todo o país, já pagam demasiadamente impostos, e muito 

pouco recebem em contrapartida do Poder Público. Temos uma das mais altas cargas 

tributárias do mundo e estamos entre os piores em questões como saúde, segurança 

pública, educação, agilidade, desburocratização, dentre outros indicadores.
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Os cidadãos já pagam demasiadamente caro para poder trabalhar regularmente, e 

não há mais espaço para aumento de impostos.

Espera-se que os governos, em todas as suas esferas adotem as medidas 

necessárias para encaminhar a solução dos seus problemas financeiros, mas devem fazer 

buscar soluções que não signifiquem majoração de tributos.

Entendemos que o amento de impostos é velha receita, que não funciona, que inibe 

o desenvolvimento, a instalação de novos empreendimentos e o crescimento dos que já 

existem. Esta medida já não cabe mais, mesmo porque os contribuintes estão sufocados 

pela carga tributária já existente. O caminho a seguir deve ser o do auxílio às empresas, 

aos profissionais liberais e aos empresários, e não a oneração maior de suas atividades.

É necessário fomentar a recuperação económica de nosso município e não 

prejudicá-la. O aumento de impostos é ação nefasta ao crescimento. Neste contexto 

solicitamos que NÃO SEJAM APROVADAS AS ALTERAÇÕES RELATIVAS AO 

ISSQN propostas pelo Executivo Municipal através do PLC 003/2019, cumprindo esta 

Casa Legislativa com o seu compromisso de tomar Carazinho um município próspero e 

competitivo, e não o contrário.

A Câmara de Vereadores precisa atuar fortemente nesse momento crítico, 

comprometida com o futuro e com a retomada do crescimento. As empresas, os 

empreendedores e a sociedade civil precisam de APOIO para reerguer e crescer, e não 

podem mais pagar uma conta histórica que deve ser enfrentada por outros meios, diversos 

do aumento de impostos.

Afora isso, lembramos à Vossa Excelência, que o parecer do IGAM é no 

sentido da inconstitucionalidade da proposta encaminhada, e no mesmo sentido já 

se pronunciou também o Supremo Tribunal Federal - STF, em recente julgamento 

de ação com repercussão geral (decisão que alcança todo e qualquer tipo de 

profissional liberal constituído sob forma de pessoa jurídica), movida pela OAB/RS 

(processo n. RE 940769), justamente contra a legislação do município de Porto 

Alegre que previa alíquotas variáveis para o ISSQN, como se pretende 

equivocamente implementar em Carazinho.



que significa o fato de o imposto ser mais caro em nossa cidade, tenhamos aqui instaurada 

uma situação de incerteza jurídica, que resultará certamente em ações judiciais, 

questionamentos da legislação e, possivelmente, futuras condenações do município a 

restituir valores que venham a ser pagos ou à constituição de depósitos judiciais que, 

apesar de onerar quem aqui se estabelece, sequer poderão ser utilizados pela 

municipalidade.

Pelo exposto, esperamos que os Srs. Vereadores compreendam a situação e não 

aprovem a proposta de mudança de legislação encaminhada, considerando a total 

inconstitucionalidade da matéria em comento.

Cientes de sua atenção e de que os seus compromissos com a comunidade e com 

o crescimento do município sejam observados nesta questão,

Cordialmente,
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Presidente da ACiC Presidente da OAB - Subseção Carazinho
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Vice-Presidente da Associação Médica de CarazinhoDelegado do CRS/RS

LUIZ DE CARLI

Presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Carazinho


