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Comissão vai à Secretaria de Fazenda
por mudança no IPVA de carros antigos
Uma visita à Secretaria de Estado de Fazenda, com o objetivo de convencer o governo
de Minas a conceder a isenção da cobrança do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a carros com 30 anos ou mais de
fabricação. Essa foi a principal
diretriz extraída da audiência
pública que a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte realizou ontem. Solicitada pelo deputado Duarte
Bechir (PSD), a reunião teve
participação de representantes de clubes de antigomobilismo e da presidenta do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico (Iepha),
Michele Arroyo.
Duarte Bechir disse que,
no ano passado, foi aprovada
a Lei 22.796, que prevê, em
seu artigo 34, a isenção da cobrança do IPVA para veículos
de valor histórico ou de coleção com, no mínimo, 30 anos
de fabricação. Segundo o parlamentar, a mesma norma retirou do Iepha a atribuição de
declarar o valor histórico de
um veículo, o que era previsto
na Lei 14.937, de 2003.

Ricardo Barbosa

Representantes do Iepha e de clubes de carros antigos concordaram com posição da comissão

Entretanto, o Decreto
47.329, que regulamentou a
Lei 22.796, devolveu ao Iepha
a responsabilidade pela declaração de valor histórico do
veículo. No seu entendimento, essa certificação deveria
ficar a cargo das associações
de veículos antigos ou de antigomobilismo, devidamente

reconhecidas pelos órgãos
competentes. Para ele, os
clubes são os mais capacitados para determinar que
automóveis devem receber
as placas pretas, que identificam seu valor histórico.
A presidenta do Iepha,
Michele Arroyo, endossou a
posição do deputado. Ela dis-

se que o órgão já vinha consultando os clubes de carros
antigos, quando da emissão
de certidão de reconhecimento histórico de veículos.
Ela acredita que a inclusão
do Iepha como referendador
do valor histórico, no texto
do decreto, pode ter sido um
lapso, facilmente corrigível.

Proprietários pedem isenção mais ampla
Os proprietários de veículos
antigos que participaram da
audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte manifestaram apoio à posição defendida pelo deputado Duarte
Bechir e pela presidenta do
Iepha, Michele Arroyo. A
maior parte deles reivindicou, inclusive, uma isenção
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores não só para os automóveis com reconhecido valor
histórico, mas para todos os

carros com mais de 30 anos
de fabricação.
Para Antônio do Monte
Furtado Filho, presidente da
Associação Mineira de Antigomobilismo, o laudo de valor histórico deve ser emitido
por entidades de comprovada competência e atuação
no setor, reconhecidas pelo
governo do Estado.
Ele acrescentou que a
associação foi fundada em
2016, em Congonhas (Região
Central), e representa mais
de 190 clubes de carros an-

tigos em Minas. De acordo
com Furtado Filho, as entidades contribuem para a
preservação desse tipo de
patrimônio, além de promoverem a cultura e o turismo
nos municípios.
Rodolfo Malard, diretor do
Clube V8 Muscle Cars, entende
que a isenção deveria ser para
todos os carros antigos. “É o
que acontece em todos os estados, com exceção de Minas e
Pernambuco”, afirmou.
Bruno Steinberg, presidente do Comando Bravo,

expôs dificuldades enfrentadas pelo setor para conseguir
peças importadas. Ele ainda
questionou a falta de clareza
dos critérios de cobrança do
IPVA dos carros antigos.
Jeferson Rios Domingues, presidente do Museu
de Objetos e Veículos Antigos, mostrou-se entusiasmado com o crescimento dos
clubes de carros antigos. “Há
20 anos, havia em Belo Horizonte apenas dois clubes;
hoje, são mais de 35, com
800 colecionadores”, disse.
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
PRE 49/17
Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que contém
o Regimento Interno da ALMG, a fim de criar a Comissão Permanente de
Defesa dos Direitos da Mulher. Votação em 2º turno (urgência)
PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas.
Votação em 2º turno

27 de fevereiro de 2018

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Votação em 1º
turno
PL 3.672/16
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
ao município de Monte Sião. Discussão em 2º turno

ACONTECE HOJE
9 horas
• Evento do Dia Internacional da Mulher (Sala de Reunião 1 da GPI) – reunião preparatória
9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
10 horas
• Comissão de Indicação de Evaldo Vilela para Presidente da Fapemig (Plenarinho I) – fazer a arguição do indicado
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Hospital do Ipsemg para
verificar os impactos da falta de repasse de recursos por parte do governo do Estado e as condições de atendimento e de trabalho. Requerimento: deputados Carlos Pimenta, Ione Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva, João
Leite, Felipe Attiê, Antônio Jorge e Gustavo Corrêa
10h30
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita à Área Integrada de
Segurança Pública nº 8, para verificar as condições de policiamento ostensivo e investigativo da região. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues
11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)
– discutir e votar pareceres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário,
entre as quais o PL 662/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues,
que dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e
votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as
quais o PL 1.272/15 (1º turno), do deputado João Alberto, que altera a
Lei 15.476, de 2005, a qual determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas
15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições
que dispensam Plenário
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar
proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho
I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA
0h Memória e Poder – Jurista Washington Peluso
1h Segunda Musical – Mateus Junqueira, Daniel Tamietti, Gabriel
Borges, José Vitor Assis e Thelma Lander
1h30 Assembleia Notícia (reprise)
2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (19/10) –
Debate a saúde única e as políticas públicas para animais
4h15 Palestra – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, com Adriano
Soares da Costa e Adriano Denardi Jr.
6h Compactos de Comissões
6h30 Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana?
7h30 Assembleia Notícia
8h Mundo Político
8h30 Brasil Eleitor
9h Compactos de Comissões
9h20 Assembleia ao Vivo/Comissões
12h30 Via Justiça – Nova Lei de Adoção
13h Mundo Político

MESA DA ASSEMBLEIA
Deputado Adalclever Lopes
Presidente
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

13h30 Compactos de Comissões
13h45 Assembleia ao Vivo
14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos,
discussão e votação de proposições
18h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana?
19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama (inédito) – Pensão alimentícia
20h Comissão de Cultura (21/11) – Em debate as ações de
valorização e divulgação do patrimônio cultural vinculado ao
barroco mineiro
21h Memória e Poder – Jurista Washington Peluso
22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País
23h Plenário (reprise)

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

* programação sujeita a alterações
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