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Deputados debatem isenção de IPVA 
para proprietários de veículos antigos

Situação do Ipsemg motiva audiência pública
em audiência da Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social, os funcio-
nários do instituto anuncia-
ram o início de uma greve por 
tempo indeterminado.
Doenças raras – Outra audi-
ência da semana, também na 
quarta-feira (28), no Plena-
rinho I, às 14h30, terá como 
tema as políticas para o trata-
mento de pessoas com doen-
ças raras. A reunião ocorrerá 
por ocasião do Dia Mundial 
das Doenças Raras e será re-
alizada pela Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

A Comissão de Saúde vai re-
alizar audiência pública, na 
quarta-feira (28), às 9 horas, 
no Plenarinho III, para deba-
ter a situação do Instituto de 
Previdência dos Servidores de 
Minas Gerais (Ipsemg). Na reu-
nião, os parlamentares preten-
dem discutir questões relativas 
aos repasses governamentais 
para o instituto, que estariam 
atrasados, com impacto nega-
tivo no atendimento à saúde 
de servidores.

Também estarão em pau-
ta as condições de trabalho 
dos servidores da autarquia. 
Na quarta-feira passada (21), 
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A isenção do imposto para quem tem carros antigos é tratada de maneira divergente na legislação

cálculo do imposto que bene-
ficiava os veículos movidos 
exclusivamente a álcool.

Diversos proprietários tra-
rão seus veículos antigos para 
ficarem expostos na Praça da 
Assembleia, a partir das 13h30 
até o fim da audiência.

que reúnem proprietários de 
carros antigos). No entanto, o 
decreto devolveu a responsa-
bilidade ao Iepha.

O decreto ainda revogou 
do regulamento que disci-
plina a cobrança do IPVA o 
desconto de 30% da base de 

Instituto Estadual do Patrimô-
nio Histórico e Artístico (Ie-
pha) de estabelecer quais veí-
culos possuem valor histórico 
ou de coleção e que teriam, 
portanto, direito à isenção. 
Essa tarefa passaria a ser de 
clubes de serviço (entidades 

A isenção de impostos para pro-
prietários de veículos antigos, a 
situação do Ipsemg e o trata-
mento de doenças raras são te-
mas de audiências públicas das 
comissões, nesta semana. 

Hoje, a Comissão de De-
fesa do Consumidor e do 
Contribuinte realiza audiên-
cia para debater a concessão 
de isenção do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) a pro-
prietários de veículos com ao 
menos 30 anos de uso. A dis-
cussão será no Plenarinho II, a 
partir das 14h30.

No centro da polêmica 
está o Decreto 47.329, edi-
tado pelo governo do Estado 
em 29 de dezembro do ano 
passado, que altera a cobran-
ça do IPVA, originalmente 
tratada pela Lei 14.937, de 
2003. O decreto, de autoria 
da Secretaria de Estado de 
Fazenda (SEF), contradiz o 
que estabelece o artigo 34 da 
Lei 22.796, também de 2017.

A lei editada no ano pas-
sado removeu da norma de 
2003 a responsabilidade do 

Servidores do Ipsemg iniciaram greve na semana passada

Willian Dias
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Tempo de Águas, com Grupontapé 
 0h30 Comissão de Educação (13/11) – Debate condições de 

segurança nas escolas do Estado
 3h50 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 

com Élida Pinto 
 6h30 Sala de Imprensa – Carnaval, mídia e política 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Nova Lei de Adoção 
 9h Brasil Eleitor
 9h30 Comissão de Agropecuária (17/11) – Debate a construção do 

centro de especialização e pesquisa do queijo artesanal do Serro
 13h Geração – É Carnaval 
 13h30 Compactos de Comissões
	13h45	 #Confirma	
 14h15 Assembleia ao Vivo
 14h30 Comissão de Defesa do Consumidor (ao vivo) – Discutir o  

Decreto 47.329, de 2017, que altera o Regulamento do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores, em face do 
que estabelece o art. 34 da Lei 22.796, de 2017, que isenta do 
pagamento do IPVA a propriedade de veículo de valor histórico 
ou de coleção com no mínimo 30 anos de fabricação

 18h Sala de Imprensa – Carnaval, mídia e política 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Comissão de Minas e Energia (15/12) – Entrega de diplomas à 

Amig e a prefeitos pela aprovação da Medida Provisória 789, de 
2017, que aumentou as alíquotas da Cfem

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana? 

•	programação	sujeita	a	alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (26/2)

14h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

debater, com a presença de convidados, o Decreto 47.329, de 2017, que 
altera o Regulamento do IPVA, em face do que estabelece o art. 34 da Lei 
22.796, de 2017, a qual isenta do pagamento do imposto a propriedade 
de veículo de valor histórico ou de coleção com no mínimo 30 anos de 
fabricação. Requerimento: deputado Duarte Bechir

Terça-feira (27/2)
9 horas

• Evento do Dia Internacional da Mulher (Sala de Reunião 1 da GPI) – reu-
nião preparatória

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Indicação de Evaldo Vilela para Presidente da Fapemig 

 (Plenarinho I) 
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (28/2)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater, com a presença de con-
vidados, a situação do Ipsemg, diante da falta de repasse de recursos 
por parte do Poder Executivo. Requerimento: deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Carlos Pimenta, João Leite, Felipe Attiê, Antônio Jorge, Gustavo 
Corrêa e Doutor Wilson Batista e deputada Ione Pinheiro

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plena-

rinho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Indicação de Girlaine Figueiró Oliveira e Outros para o Con-

selho Estadual de Educação (Plenarinho IV)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– debater, com a presença de convidados, as políticas públicas de atenção 
às pessoas com doenças raras. Requerimento: deputado Duarte Bechir

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (1º/3)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Casa de Direitos Humanos) – reunião preparatória

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)


