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Isenta  a  Associações  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais  (APAE)  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 Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Ficam as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) constituídas nos Municípios do
Estado de Mato Grosso isenta 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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) nasceu em 1954, no Rio de Janeiro e atualmente
atende cerca de 250.000 pessoas com deficiência intelectual e múltipla diariamente.

 

A APAE possui como missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações,
prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com
deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

 

Com funcionamento em 68 municípios do Estado de Mato Grosso, a APAE tem se destacado com resultados
expressivos e que refletem o trabalho e as conquistas do Movimento Apaeano na luta pelos direitos das
pessoas com deficiência.
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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 04 de Julho de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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