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ISENTA DO PAGAMENTO DE ICMS NAS
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM
RESIDÊNCIA HABITADA POR ALUNO DA APAE
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS E DA ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI.

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 isentas de pagamento do ICMS sobre as contas de energia elétrica as residências nos
municípios do Estado de Mato Grosso de alunos matriculados na APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais e na Associação Pestalozzi.
Parágrafo único. O aluno deve estar devidamente matriculado e frequentando a escola.
Art. 2º Para ter acesso a isenção do ICMS, bastará que o responsável legal pelo estudante procure uma
unidade da Secretaria de Estado da Fazenda, com o comprovante de matrícula.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

É sabido o drama vivido pelas famílias e familiares que têm pessoa com deficiência, algo que não é
escolhido, acontece, a vida colocou em seus destinos.
É uma batalha diária enfrentada pelas famílias e familiares, um grande socorro é a oportunidade de
frequentarem a instituição APAE.
Não tem faixa etária, entre os alunos das APAEs encontramos crianças, adultos (homens e mulheres) e até
idosos, que buscando menor sofrimento são levados até a instituição afim de receber conhecimento,
participar de atividades coletivas, interagir com amigos e professores.

1

Projeto de lei - f6imrkac

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Famílias para as quais, qualquer ajuda é sempre muito bem vinda.
A APAE nasceu em 1954 no Rio de Janeiro e até 1962 surgiram outras APAEs. Pela primeira vez no Brasil,
discutia-se a questão da pessoa portadora de deficiência com um grupo de famílias que trazia para o
movimento suas experiências como pais de deficientes e, em alguns casos, também como técnicos na área.
Para uma melhor articulação de suas ideias, sentiram a necessidade de criar um organismo nacional, sendo
criado em novembro de 1962 a Federação Nacional das APAEs.
Igualmente tem que se considerar os atendidos pelas Associações Pestalozzi, que está em vários municípios
de Mato Grosso, atendendo as pessoas com dificuldades de aprendizagem, tal como Pestalozzi fazia, o
Movimento no Brasil trata hoje do seu método de trabalho com a inabalável convicção de que a pessoa com
deficiência se desenvolve de dentro para fora e não na direção oposta como dita a regra geral da educação
convencional.
As associações Pestalozzi e todo o Movimento Pestalozziano se fundam nas premissas: amor e esperança,
que sustentam o esforço individual e coletivo pela educação, reabilitação e inclusão social das pessoas com
deficiência.
É inegável o drama familiar, principalmente nas famílias menos providas materialmente.
Esta proposição busca oportunizar as famílias que necessitam dos serviços de assistência social
disponibilizado pelas APAES, no que se diz respeito a melhoria da qualidade de vida da pessoa com
deficiência, um pouco mais de recursos financeiros para a demanda do dia a dia.
O trato diário àqueles que têm necessidades especiais é muito caro, quantas mães e pais têm que estar 24
horas por dia à disposição, para que a pessoa deficiente tenha melhor qualidade de vida.
A isenção do ICMS sobre as contas de energia e de água não irá onerar o Estado, pois estes pequenos
recursos, com certeza serão usados pela Família circulando a moeda e gerando impulso econômico.
Não haverá desequilíbrio orçamentário com a concessão de isenção do ICMS.
APAE EM NÚMEROS EM MATO GROSSO:
Em Mato Grosso tem 67 unidades APAEs federadas com um total de 4.832 atendidos.
Em 13 cidades estão concentrados 2.120 atendidos, correspondendo a 43,87% do total.
Na sequência, iniciando com 290 atendidos até 100 atendidos, temos as cidades de Rondonópolis, Tangará
da Serra, Sinop, Lucas do Rio Verde, Barra do Bugres, Sorriso, Primavera do Leste, Canarana, Cuiabá,
Cáceres, Campo Verde, Mirassol D’oeste e Poconé.
Funciona em 67 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.
A Frente Parlamentar em defesa da APAE e das Associações Pestalozzi, desta Casa de Leis, já constatou
todas as dificuldades enfrentadas por essas associações, imaginem as dificuldades das Famílias e
Familiares com pessoas com deficiência.
Como bem lembrado em várias ocasiões, as associações são, incontestavelmente, entidades voltadas à
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assistência social, por vezes, suprindo, a função do Estado.
Levam alento às famílias e ao deficiente, dando a ambos, um mínimo de dignidade.
Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório. (tj)

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Fevereiro de 2020

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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