Regime tributário especial até 2032 traz folego para o
Setor Têxtil
Em entrevista ao SBT, Comte fala sobre as contrapartidas
benéficas da prorrogação do Regime Especial de Tributação
do setor têxtil até 2032. A iniciativa, que é uma das
principais bandeiras defendidas pelo mandato, foi aprovada
na Alerj no último dia 2/8 e representa um importante
incremento para a economia do Rio de Janeiro.
“A geração de empregos, o recolhimento de tributos, além
da maior circulação de renda no arranjo produtivo local são,
sem dúvida, os maiores ganhos. O incentivo traz uma
segurança jurídica para que as atuais empresas formais do
estado, como as da moda íntima de Nova Friburgo,
permaneçam competitivas frente ao mercado nacional”

Agência Reguladora única prevê fim de indicações
políticas

O Projeto de Lei 3184/17,que prevê a criação de uma
agência única para a fiscalização de serviços públicos de
transporte, gás e saneamento, começa a tramitar na Alerj e
é destaque no jornal O Globo. O texto é resultado do
trabalho da Comissão Especial das Agências Reguladoras,
presidida por Comte, que debateu a matéria, durante cinco
meses,
com
especialistas;
concessionárias;
poder
concedente; agências; usuários e TCE.
“Durante as duas últimas décadas, a relação do triângulo
regulatório sofreu inúmeras mudanças que não foram
acompanhadas pelo sistema fiscalizador. É preciso atualizar
a legislação em vigor, garantindo mais transparência e
autonomia às agências para que o acompanhamento dos
serviços concedidos à população aconteça de forma mais
efetiva”

Linha seletiva das barcas deve ter tarifa reduzida

Comte conversou com o jornal O Globo – Niterói e
reafirmou o posicionamento de que o novo contrato de
concessão das Barcas deve garantir que o valor da tarifa da
linha seletiva não ultrapasse o dobro da social, como prevê
o PL 2.555/17 de sua autoria, em tramitação na Alerj. A
alternativa seria uma “linha paradora” das barcas em
Niterói, modelo de sucesso já adotado em outros países.

“O estado precisa reconhecer a necessidade da diminuição
da tarifa praticada nas linhas seletivas das barcas. Abrir
esse debate é uma questão, acima de tudo, de
responsabilidade social"

Comte defende autonomia financeira para as
universidades estaduais
O jornal O Globo destacou o Projeto de Emenda
Constitucional (PEC) 47, de coautoria de Comte, que prevê
a transferência de verbas mensalmente às universidades
estaduais, através do duodécimo. Com a autonomia
financeira assegurada, as instituições passariam a executar

seu próprio orçamento de forma planejada, como já
acontece com o Legislativo e Judiciário.
“Garantir a autonomia financeira das nossas universidades,
através do repasse mensal de recursos, é assegurar o
futuro do Rio de Janeiro com o pleno funcionamento do seu
ensino superior público. Não há como pensar em soluções
para superar a crise fiscal que não passem pelo incentivo de
pesquisa, ciência, tecnologia e inovação!”

Incentivos fiscais apenas com contrapartidas benéficas
Comte apresentou emenda ao Projeto de Lei que restringe
a concessão de incentivos fiscais durante o Regime de
Recuperação Fiscal, mas permitia ao Executivo fazê-lo
através de decreto. A partir da iniciativa, ficou definido que

os novos benefícios tributários ou financeiros com valor
superior a R$ 200 milhões só poderão ser regulamentados
pelo governo após autorização da Assembleia.
“Não podíamos permitir que o governo continuasse a
conceder benefícios de forma irresponsável e imoral como
vinha acontecendo em muitos casos. O benefício deve ter o
único propósito de alavancar setores que tenham sua
contrapartida social e econômica comprovada."

