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Isenta as Associações Pestalozzi,  constituídas
nos Municípios do Estado de Mato Grosso do
pagamento  de  ICMS,  incidente  sobre  o
consumo  de  energia  elétrica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º. Ficam as Associações Pestalozzi, constituídas nos Municípios do Estado de Mato Grosso isentas do
pagamento de ICMS, incidente sobre o consumo de energia elétrica.

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Sociedade Pestalozzi do Brasil – SPB/Brasil é uma entidade civil, de direito privado, sob forma de
associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, tem o propósito de promover o estudo, assistência,
tratamento, educação e ajustamento social das crianças e adolescentes, portadores de necessidades
especiais que por seu desenvolvimento mental e aptidões de caráter especiais, necessitem de assistência
terapêutica e pedagógica.

 

Desde a sua fundação a SPB/Brasil vem desenvolvendo projetos de origem social, em parceria com outras
instituições, colocando seu pioneirismo a serviço destas e difundindo sua experiência social, terapêutica e
educacional. A Sociedade Pestalozzi do Brasil tem em seu quadro profissionais voluntários, sensibilizados
com a proposta de integração entre diversos segmentos da sociedade brasileira, para promover o
desenvolvimento e a igualdade social do país.
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O preparo e o aperfeiçoamento pessoal especializado da equipe multidisciplinar fazem a Pestalozzi do Brasil
somar forças e dar a sua contribuição social a fim de garantir que as pessoas com deficiência, crianças e,
consequentemente, suas famílias, tenham acesso às políticas de saúde, educação e assistência social.

 

A promoção, proteção e recuperação da saúde, oferecendo um serviço conveniado ao Sistema Único de
Saúde (SUS), visa habilitar e/ou reabilitar crianças que, por alguma questão social, apresentam atraso de
aprendizagem na fala, comprometimento motor e psicológico.

 

Assim, com o objetivo de defender e apoiar esse trabalho louvável efetuado pela referida Associação, bem
como diante da Frente Parlamentar em defesa da APAE e das Associações Pestalozzi, recentemente criada
por esta Casa de Leis, que constatou todas as dificuldades enfrentadas por essas associações, faz-se
necessária a criação da referida isenção.

 

Pelas fundamentações acima expostas, entendo ser de extrema relevância a medida ora proposta, por isso
apresento o presente projeto de lei, contando com o empenho dos nobres pares para sua aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Julho de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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