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I - Relat6rio

Submete-se a esta Comissio, o Projeto de Lei n' I 20221 Mensagem n" 22712021, de autoria
do Poder Executivo, conforme descrito abaixo.

O Poder Executivo, assim a justifica:

"Com o Projeto de Lei ora aprcscntado objetiv.r-se obter do Podcr Lcgislativo
Estadual a aprovaqilo de diyersos Co[venios celebrados no imbito do CONtr'AZ,
distribuidos cm trOs grupos, tratados, respectivanrente, nos artigos 1", 2" c 3".
O artiqo lo traz invc[t6rio de Cory6nios recentemente cclcbrados que concedenr ou

autorizam a concessio de beneficios liscais, ou ajrrstrm disposigoes de outros j{
concedidos ou autorizados ou, ainda, por forga dos quais Mato Grosso adere a
disposig6es dc Cony6nios ICMS adotadas por outras unidadcs fcderadas. l'odavia, no
artigo 20 0 Projcto de Lei cuida tamb6m da aprovagio dc Convouios celebrados hd
mais tempo, que ainda niio foram submetidos A aprccia96o dessa Assembleia
Legistativa. A principio, no artigo 20 , sio coligidos Conv6nios referenciados por
Cony€nios cit:rdos no artigo 10. Al6m desses, hd tamb6m a inclusio de Conv6nios
pcndcutes da aprovaseo lcgislativa que tlatirm de mat6ria que d objcto ou quc sc
rcflcte em Conv6lios jri aprovados. O o caso dos Couvdnios ICMS 65/2003, 113/2006 c
19/2019, que ainda nio lbranr rclererditdos por essit Casa, porrlm, cujos prazos de
vig6ncia sio alterados pelo Conv6nio ICN'IS 178/2021 (cste, tratado no artigo 3 0 do
Projcto de Lei em tela), sobrc os quais adiantc sc discorrerd. Nr sequ6ncia,
reproduzcm-sc as emerrtas dos Cony6nios ICNIS cuja aprovageo 6 proposta nos
artigos I 0 e 2 0, ol'ercccndo-sc esclarecimcntos adicionais tluando necessdrios para a

boa compreensio do tratamcnto ndotado, al exccciio dos Conv€nios ICN{S 65/2003,
113/2006 e 7912019, que serio comentados no exaIlre do artigo 3" Aba[donando a

ordent em que estiio apresentados no Projeto de Lei ent comeDto (...)'.

O projeto de lei em tela 6lonnado por 6 (scis) arligos, confbnnc sc dcmonstram a seguir.
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Art. 1'Ficam aprovados os Conv€nios ICMS adiante arrolados, celebrados no Ambito do
Conselho Nacional de Politica Fazend6ria - CONFAZ:

I - Conv6nio ICMS no 512021, de 21 de janeiro de 2021, publicado no Di6rio Oficial da
Uni6o de 22 d,e janeiro de 2O21, ratificado pelo Ato Declarat6rio no 2, de 8 de fevereiro d,e 2021,
publicado no Di6rio Oficial da Unilo de 9 de fevereiro de 2021, que "altera o Conv6nio ICMS
38/12, que concede isenqdo do ICMS nas saidas de veiculos destinados a pessoas portadoras de
defici6ncia fisica, visual, mental ou autista.

II - Convdnio [C}r4S 4112021, de 8 de abril de 2021, publicado no Di6rio Oficial da Unilo
de l2 de abril de 2021, ratificado pelo Ato Declarat6rio no 10, de 20 de abril de 2021, publicado no
Diririo Oficial da UniSo de 22 de abril de 2021, que "autoriza as unidades federadas que menciona a
conceder isengio do ICMS incidente nas operag6es intemas e de imporlaqfio do exterior, bem como
as correspondentes prestaqdes de servigo de transpofie, realizadas com oxig6nio medicinal e
autoriza as unidades federadas a conceder isengdo do ICMS incidente nas operag6es e prestagSes do
seruigo de transpofte interestaduais com oxig0nio medicinal destinadas irs unidades federadas
mencionadas.

III - Conv6nio ICMS n o 12512021, de 3 de setembro de 2021, publicado no Didrio Oficial
da Uni6o de 6 de setembro de 2021, ratificado pelo Ato Declarat6rio no 20, de 15 de setembro de
2021, publicado no Di6rio Oficial da Uni6o de 16 de setembro de 2021, que "revigora os Conv6nios
ICMS n o 63120 e n o 73120 e convalida as operaq6es praticadas em seus termos no periodo
determinado-

IV - Conv6nios ICMS de 3 de setembro de 2021, publicados no Di6rio Oficial da
Uni6o de 8 de setembro de 2021, ratificados pelo Ato Declarat6rio n o 23, de 23 de setembro de
2021, publicado no Di6rio Oficial da Uni6o de24 de setembro de 2021:

a) Convdnio ICMS n o 13112021, que "autoriza os Estados e o Distrito Federal a

conceder isenglo do ICMS nas operag6es com radioflirmacos, radiois6topos e f6rmacos
utilizados exclusivamente para radiomarcagSo, empregados em procedimentos de medicina
nuclear.
b) Conv6nio ICMS n O 13212021, que "altera 0 Conv6nio ICMS 162194, que autoriza
os Estados e o Distrito Federal conceder iseng6o do ICMS nas operag6es corn
medicamentos destinados ao tratamento de cdncer.
c) Conv6nio ICMS n o 13312021, que "altera o Convdnio ICMS 87102, que concede
isengSo do ICMS nas operag6es com f6rmacos e medicamentos destinados a 6rg5os da
Administraqdo Pirblica Direta Federal, Estadual e Municipal.
V - Conv6nios ICMS de 1 0 de outubro de 2021, publicados no Di6rio Oficial da
Unido de 6 de outubro de 2021, ratificados pelo Ato Declarat6rio no 26, de 21 de outubro
de 2021, publicado no Di6rio Oficial da Uni6o de 22 de outubro de 2021 :
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a) Conv0nio ICMS no 14712021, que "disp6e sobre a adesdo de Alagoas, Amazonas,
Piaui, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina e altera o Conv$nio ICMS n o l.O2l2l,
que autoriza as unidades federadas que menciona a conceder isenqdo do ICMS nas saidas
intemas promovidas por produtores enquadrados na agricultura familiar ou na
agroindristria familiar, bem como cr6dito presumido nas entradas de produtos fomecidos
por agroindustria familiar, nas condi96es que especifica.
b) Conv6nio ICMS n o 14912021, que "autoriza as unidades federadas que menciona a
conceder cr6dito presumido do ICMS no fomento d intemet rural.
c) Conv6nio ICMS no 1.5112021, que "autoriza as unidades federadas que menciona a
conceder iseng5o do ICMS nas operagSes com m6quinas, equipamentos, aparelhos e
componentes para a geragdo de energia el6trica a partir do biog6s.
d) Convdnio ICMS n o 152/2021, que "revigora e prolroga o Conv€nio ICMS 88/19,
que autoriza o Estado de Mato Grosso a conceder isenqdo do ICMS incidente sobre o
consumo de energia el6trica do Hospital de Cdncer de Mato Grosso.
e) Conv€nio ICMS n o 15312021, que "altera o Conv0nio ICMS n o 19/16, que autoriza
a concessdo de isengdo do ICMS incidente no fomecimento de energia el6trica a hospitais
filantr6picos, desde que classificados como entidade beneficente de assistOncia social, nos
termos da Lei n o 12.101, de 27 de novembro de 2009. "
f) Conv6nio ICMS n o 157/2021, que "altera o Conv0nio ICMS n o 10102, que concede
isengdo do ICMS a operag6es com medicamento destinado ao tratamento dos portadores
do virus da AIDS.
S) Conv6nio ICMS n O 15812021, que "altera 0 Convdnio ICMS n O 87102, q,te
concede isengdo do ICMS nas operagSes com f6macos e medicamentos destinados a
6rgdos da Administragio Pfblica Direta Federal, Estadual e Municipal.
h) Conv6nio ICMS n o 16112021, que "altera o Conv6nio ICMS n o 38112, que concede
isenglo do ICMS nas saidas de veiculos destinados a pessoas com deficidncia fisica,
visual, mental ou autista.

VI - Conv€nios ICMS celebrados em 1 0 de outubro de 2021, publicados no Di6rio
Oficial da Uni6o de 8 de outubro de 2021, ratificados pelo Ato Declarat6rio no 27, de 25 de outubro
de 2021, publicado no Di6rio Oficial daUni6o de26de outubro de 2021:

a) Conv6nio ICMS n o 16212021, que "autoriza as unidades federadas que menciona a
conceder isengdo do ICMS incidente nas operag6es com 6nibus, micro-6nibus e vans
destinados ao Poder Executivo dos Municipios.
b) Conv€nio ICMS n o 16312021, que "altera 0 Conv0nio ICMS n o 18/95, que concede
isengEo do ICMS nas operag6es com mercadorias ou bens, provenientes do exterior, na
fotma que especifica.

VII - Conv6nio ICMS no 18212021 , de 6 de outubro de 2021, publicado no Diririo
Oficial da Uni6o de 14 de outubro de 2021, ratificado pelo Ato Declarat6rio no 29, d,e 29 de outubro
de 2021, publicado no Dirlrio Oficial da Uni6o de 3 de novembro de 2021, que "autoriza o Estado
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de Mato Grosso a conceder cr6dito presumido do ICMS nas aquisigSes intemas de produtos
hortifluticolas que especifi ca.

VIII - Conv6nio ICMS 18712021, de 20 de outubro de 2021, publicado no Di6rio Oficial
da UniSo d,e 22 de outubro de 2021, ratifi.cado pelo Ato Declarat6rio no 30, de 9 de novembro de
2021, publicado no Di6rio Oficial da UniSo de 10 de novembro de 2021, que "concede isencdo do
ICMS nas operag6es com mercadorias destinadas a 6rgdos da Administracdo Priblica Direta
Federal. Estadual e Municipal.

IX Conv6nio ICMS 20212021, de 18 de novembro de 2021, publicado no Diiirio Oficial
da Uni6o de 19 de novembro de 2021, ratificado pelo Ato Declarat6rio no 32, de 24 de novembro
de 2021, publicado no Didrio Oficial da Uni6o de 25 de novembro de 2021, que "altera o Conv6nio
ICMS n o 88/19, que autoriza o Estado de Mato Grosso a conceder isengdo do ICMS incidente
sobre o consumo de energia el6frica do Hospital de Cdncer de Mato Grosso.
Art.2 0 Ficam, igualmente, aprovados os Conv€nios ICMS adiante arrolados, todos celebrados no
6rnbito do CONFAZ:

I - Conv0nio ICMS 65/2003, de 4 de julho de 2003, publicado no Di6rio Oficial da UniSo
de IO de julho de 2003, ratificado pelo Ato Declarat6rio n o 9, de 28 de julho de 2003, publicado no
Didrio Oficial da Uni6o de 29 de julho de 2003, que "autoriza os Estados que especifica a conceder
redugdo da base de c6lculo do ICMS no fomecimento de refeigio promovido por bares, restaurantes
e estabelecimentos similares.

II - Convdnio ICMS 113/2006, de 6 de outubro de 2006, publicado em II de outubro de
2006, ratificado pelo Ato Declarat6rio no 12, de 30 de outubro de 2006, publicado no Di6rio Oficial
da Uni6o de 31 de outubro de 2006, que "disp6e sobre a concessSo de redugdo na base de c6lculo do
ICMS devido nas saidas de biodiesel (B100).

III - Conv6nio ICllIS 321201'7 , de 7 de abril de 2017 , publicado no Di6rio Oficial da Unilo
de 13 de abil de 2017 , ratificado pelo Ato Declarat6rio n o 8, de 2 de maio de 2017 , publicado no
Di6rio Oficial da Uni6o de 3 de maio de2017, que "altera o Conv6nio ICMS 19/16, que autoriza o
Estado de Mato Grosso a conceder isengdo do ICMS incidente no fornecimento de energia el6trica a
hospitais filantr6picos, desde que classificados con-ro entidade beneficente de assistdncia social, nos
temos da Lei (federal) n o 12.101, de27 de novembro de 2009. "

IV - Conv6nio ICMS n o 7912019, de 5 de julho de 2019, publicado no Di6rio Oficial da
Uni6o de 9 de julho de 2O19, ratificado pelo Ato Declarat6rio no 6, de 24 de julho de 2019,
publicado no Di6rio Oficial da Unido de 25 de julho de 2019, que "autoriza as unidades federadas
que menciona a conceder reduqdo de base de c6lculo nas operagdes intemas com 6leo diesel e

biodiesel destinadas a empresa concession6ria ou pemission6ria de transporte coletivo de
passageiros por qualquer modal.
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Att. 3' Ficarr tamb6m aprovados os Conv6nios ICMS celebrados no dmbito do CONFAZ,
versando sobre prorrogagio de prazo de vig0ncia de Conv6nios ICMS que tratam de beneffcios
fiscais:

I - Conv6nio ICMS n o 17812021, de 1 0 de outubro de 2021, publicado no Di6rio
Oficial da Uni6o de 8 de outubro de 2021, ratificado pelo Ato Declarat6rio n o 27, de 25
de outubro de 2021, publicado no Di6rio Oficial da Uni6o de 26 de outubro de 2021, que
"prorroga as disposig6es de convOnios ICMS que disp6em sobre beneficios fiscais.
II - Convdnio ICMS no 19112021, de 20 de outubro de 2021, publicado no Di6rio Oficial
da Uni6o de 22 de outubro de 2021, ratificado pelo Ato Declarat6rio no 30, de 9 de
novembro de 2021, publicado no Diririo Oficial da Unido de 10 de novembro de 2021, que
"revoga inciso do Convdnio ICMS n o 178/21, que proffoga as disposiqOes de convCnios
ICMS que disp6em sobre beneficios fiscais e restabelece o prazo final e vig6ncia do
Conv6nio ICMS n o 64120, prorrogado pelo Conv0nio ICMS n o 28121. "

Art. 4' Ficam, ainda, aprovados os Convdnios ICMS celebrados no dmbito do Conselho
Nacional de Politica Fazend6ria CONFAZ, que tenham por objeto a alteraqlo, a prorrogagio de
prazo de vigOncia elou o revigoramento de beneficios fiscais, desde que implementados na
legislag6o tribut6ria deste Estado, mediante edi96o de decreto govemamental.

$ 1' A aprovaqSo de texto-base do Conv0nio ICMS celebrado no Ambito do CONFAZ
implica tarnb6m a aprovaESo dos conv€nios que determinaram as respectivas alterag6es deconentes
de Conv6nios ICMS celebrados at6 a data da ediEdo desta lei.

$ 2o O disposto no $ 1 0 deste artigo aplica-se tamb6m is novas alterag6es de Conv6nio
ICMS, celebrado no dmbito do CONFAZ, cujo texto-base for alterado pelo referido Conselho
mediante celebragdo de novo Conv6nio ICMS.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaqdo, respeitando, quanto i produg6o de
efeitos, as datas fixadas em cada Conv0nio ICMS, aprovado de acordo com o disposto nos artigos
1'a 5" .

Parigrafo unico A aprovagdo do Conv6nio ICMS, na forma desta lei, n5o assegura a sua
efic6cia, nas hip6teses em que for necessSria a ediqdo de decreto govemamental para a respectiva
irnplementagSo.

Art. 6' Revogam-se as disposig6es em contr6rio.

No imbito desta ComissSo, esgotado o prazo regulamentar, nlo foram apresentados
Emendas ou Substitutivo Integral ao Projeto de Lei em tela. Ap6s, os autos foram encaminhados a

esta ComissSo para a emisslo de parecer quanto ao m6rito.

E o relat6rio.

(OEC) Av. Andre Ant6nio Maggi, Lote 06, s/n, Setor A - CPA CEP: 78.049-065 - Cuiab6 - MT
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II - An6lise

No Ambito das compet6ncias desta Comissdo, previstas no artigo 369, inciso II, do
Regimento Intemo, destacam-se como atribuig6es: ernitir parecer a todos os projetos quanto aos
aspectos orqament6rios e financeiros em todas as proposiq6es que couber e, em especial, nas que
tratam da legislagdo orgament6ria, compreendendo o plano plurianual, a lei de diretrizes
orgamentdrias, a lei orgament6ria anual, os cr6ditos adicionais, e suas alteragdes.

Competem ainda a esta Comissdo: acompanhar e fiscalizar a execugdo orgament6ria de
acordo com a legislagdo pertinente; emitir parecer nas contas da AdministragSo Priblica, do Poder
Executivo e sobre expedientes do Tribunal de Contas correlatos i Comissdo; fazer o
acompanhamento da divida ptblica intema e extema; controlar a arrecadagdo, repartigSo dos
tributos e contribuigdes; controlar as despesas priblicas; apreciar a prestagdo de contas do Poder
Executivo; analisar os processos licitat6rios e contratos da administragdo priblica direta e indireta,
incluidas as fundaq6es instituidas e mantidas pelo Estado; receber, para demonstraEso e avaliaqdo
do cumprimento das metas fiscais, em Audi6ncia Ptblica, pelo Secret6rio de Fazenda.

Ressaltem-se ainda como atribuig6es desta Comissdo, analisar todas as proposig6es
legislativas que tratem de alterag6es na Legislaqio Tribut6ria que disponham sobre isengSes de
tributos, anistias, remiss6es, redugio de base de c6lculo, cr6dito presumido, diferimentos ou
renrincias fiscais.

Segundo pesquisas realizadas a prop6sito do assunto n6o foi identificado nenhuma
propositura ou Lei que trate especificamente do assunto em tela. Dessa forma consubstancia-se a
oportunidade de exarar parecer quanto ao m6rito da iniciativa, sobretudo acerca de aspectos
relacionados a adequagdo, compatibilidade orgamentdria, financeira e altemativamente, a

oportunidade, conveni6ncia e relevAncia social.

Nesse contexto, a compatibilidade ocore quando a despesa 6 compativel com o plano
plurianual e a Lei de diretrizes orgament6rias, a despesa que se confonne com as diretrizes,
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e ndo infrinja qualquer de suas
disposiqdes.

Considera-se adequada com a lei orqarnent6ria anual, a despesa objeto de dotagdo
especifica e suficiente, ou que esteja abrangida por cr6dito gen6rico, de forma que somadas todas as

despesas da mesma esp6cie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, ndo sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercicio (art. 16 $1', I, Lei Complementar no 101, de
04 de maio de 20001 Lei de Responsabilidade Fiscal).

No tocante d tramitagdo de iniciativas an6logas ndo foi encontrado nenhuma proposigdo ou
nonna que verse acerca do tema tatado nesta iniciativa. Logo, consubstancia-se a viabilidade de
exarar parecer quanto 2r adequagdo e compatibilidade orgament6ria e financeira e altemativamente a

an6lise quanto ao m6rito, cujos aspectos remetem d oporlunidade, conveniOncia e relevancia social.

(OEC) Av. Andr6 Ant6nio Maggi, Lote 06, s/n, Setor A - CPA - CEP: 78.049-065 - Cuiab6 - MT
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Conlorme relat6rio inicial, a iniciativa em tela pretende aprovar diversos Convdnios
recentemente celebrados no ambito do Conselho Nacional de Politica F azenddria (CONFAZ) que
concedem ou autorizam a concessdo de beneficios fiscais, ou ajustam disposig6es de outros j6
concedidos ou autorizados ou, ainda por forga dos quais Mato Grosso adere a disposigdes de
Conv6nios ICMS adotadas por outros entes federativos.

Por oporluno, o art. 155, 2", inciso XII, alinea g da Constituigdo Federal trata de isengdo
de ICMS, sendo a forma de concessdo de isengSo, incentivos e beneficios fiscais sendo
regulamentada por Lei Complementar, mediante deliberagSo dos Estados e do Distrito Federal.

Cumpre ressaltar o seguinte: a exigdncia de celebragdo de Conv€nio para concess6o de
iseng6es referentes ao ICMS estd prevista no art. lo da Lei Complem entar n" 24, de 7 de janeiro de
1975, que "Disp6e sobre os convdnios para a concessdo de iseng6es do imposto sobre operag6es
relativas i circulagdo de mercadorias, e d6 outras providdncias", senSo vejamos:

"t#,;"tl"f,1l::a.11#i"J::,'JJ"t:fi :^.:ffi ":H'::x.'ffiT::ff il.l:e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei".

Na esteira, a celebragSo, ratificagdo e/ou prorrogagdo de conv6nios referentes ao ICMS
entre Estados e Distrito Federal no dmbito do CONFAZ, representa apenas uma das condig6es para
concessdo de isengSo de ICMS pelos Estados ou Distrito Federal. Pois, as demais exigOncias est6o

contidas no art. 14 da Lei Complementar n" 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).

Destarte, a celebragSo de Convdnios entre Estados e Distrito Federal referente ir isenglo de
ICMS entre Estados e Distrito Federal, busca evitar a chamada "Guerra Fiscal" entre os entes

federativos, pois visa impedir a concessdo de isengdo de ICMS, incentivos e beneficios fiscais setn

a necess6ria observAncia de reserva Constitucional de Conv0nio como pressuposto legitimador da
outorga pelos entes federativos. Pois, o mesmo representa um perfil nacional que qualifica a

estrutura juridico-normativa do ICMS, ratificada pela jurisprudOncia do Supremo Tribunal Federal.

Segundo Carraza, os Conv6nios ndo s6o Leis, apenas integram o processo legislativo para

concessdo de desonerag6es fiscais referentes ao ICMS, sen6o vejamos:

"os conv6nios nAo sao propriamente leis, mas sim atos sui generis detalhando o
assunto, os Estados e o Distrito Federal devem, para conceder iseng6es de ICMS,
firmar entre si conv6nios. NAo s6o estes, por6m, que fazem nascer, apenas integra o

processo legislatiyo necess{rio a concess6o destas desoneragoes, elas surgem com o
decreto legislativo retificador do conv6nio interestadual".

Err relaqdo ao aspecto orgament6rio e financeiro, como decorr6ncia da execuqdo da

pretensa lei, n6o se vislumbra a geraqao de 6nus ao er6rio, pois pretende-se apenas a aprovaqSo.

(OEC) Av. Andrd Ant6nio Maggi, Lote 06, s/n, Setor A CPA - CEP: 18.049-065 Cuiab6 - MT
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ratificagdo, prorrogagio ou convalidaEdo de Conv6nios ICMS, celebrados pelo Estado de Mato
Grosso e demais entes federativos, inclusive o Distrito Federal no dmbito do CONFAZ. Sendo que
tal medida representa apenas ulna das condiqdes necess6rias, mas n6o suficientes para concessEo de
beneficios fiscais referentes ao ICMS.

Com efeito, a propositura ern tela vem atender a adequaglo, alutorizagdo e ajustamento de
Conv6nios celebrados no dmbito do CONFAZ, cujos beneficios fiscais v6m atender diversos
segmentos econ6micos e sociais mato-grossenses, notadamente, traz beneficios i saude/ vida, a
operag6es com veiculos automotores novos destinados a Portadores de Necessidades Especiais,
beneffcios relativos ao fomecimento de energia el6trica a Hospitais filantr6picos, beneficios
incidentes nas operag6es com m6quinas, equipamentos, aparelhos e componentes para geragdo de
energia el6trica a partir do biog6s, beneffcios voltados i agropecu6ria, ao fansporte escolar, d

irnportagio de bens e mercadorias em operagdes diferenciadas.

No tocante ao aspecto orgament6rio e financeiro, como decorr6ncia da execugio, ndo se

vislumbra a geragdo de 6nus ao er6rio, pois se trata de autorizagdo legislativa para celebraglo e

ajustamentos de Conv6nios ICMS realizados junto ao Conselho Nacional de Politica Fazend6ria
(coNFAZ).

Nesse sentido, 6 importante destacar que a autorizagdo de Conv6nio ICMS junto ao
CONFAZ 6 condigSo essencial que antecede a concessdo de renrincia fiscal referente ao ICMS no
Estado de Mato Grosso.

Ademais, a propositura em tela coaduna com o art. 11 da Lei Complementar n" 24115, cljo
dispositivo aprovou o regimento das reunides dos representantes das Unidades da Federagdo,
atrav6s do Convdnio 133197 , ciando o Conselho Nacional de Politica F azenddia - CONFAZ, cujo
Conselho visa a elaboraglo de politicas e harmonizagdo de procedimentos e norrnas inerentes ao

exercicio da compet€ncia tribut6ria dos Estados e do Distrito Federal. Sendo que tal constatagao
remete d conveni6ncia quanto ao m6rito da iniciativa.

Por derradeiro, esta Relatoria recomenda que tal iniciativa prospere nesta Casa Legislativa,
pois restou demonstrado os rcquisitos quanto ao m6rito.

E o parecer.

(OEC) Av. Andr6 Ant6nio Maggi, Lote 06, s/n, Setor A - CPA CEP: ?8.049-065 Cuiab6 - MT
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ALMT AssEMBTETA Lrcrslartva Do EsrADo oe Mnro GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Nicleo Econ6mico - N UCE

ComissSo de FiscalizagSo e Acompanhamento da ExecuESo

Orgament6ria - CFAEO/ALMT

Assembleia Legislativa

III - Voto do Relator

Pelas razSes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei n' I
20221 Mensagem n" 2271 2021 , de autoria do Poder Executivo.

Sala das Comissdes, " il o" 0/ de 2022.

IY - Ficha dc Votaglo

Proieto de Lei n" 12022 I Mensasem n' 2271 202I - Parecer n'31 2022

Reuniaodacomissao *, d t0/ t!t"'

Prosidente (a):

Voto Relator:

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei n" /
20221 Mensagern f 2271 2021, de autoria do Poder Executivo.

ldentificag5o do (a) Deputado (o)

(OEC) Av. Andr6 Ant6nio Maggi, Lotc 06, s/n, Setor A - CPA CEP: 78.049-065 - Cuiab6 - MT
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