
 

     

   

 

 

Belo Horizonte, 31 de março de 2021. 

PRE/065/21 

 

 

Ao Senhor 

Agostinho Patrus  

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Belo 

Horizonte/MG 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Reconhecendo e louvando os esforços da Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais para contornar e vencer os incontáveis problemas 

ocasionados pela pandemia do Coronavírus assistimos, consternados, 

ao recrudescimento da crise sanitária e suas consequências para a 

economia mineira. Neste contexto nossas empresas têm passado por 

inúmeras dificuldades e necessitam urgentemente de mecanismos 

para permitir sua perpetuidade e a manutenção dos empregos.  

 

Para tanto, é vital possibilitar o recolhimento dos tributos, 

principalmente do ICMS, de forma parcelada com redução dos juros e 

das multas que potencializam o crédito tributário e inviabilizam o 

pagamento. 

 

Foi aprovado no CONFAZ um mecanismo que possibilita equacionar 

esta situação. Trata-se do Convênio ICMS n.º 17/21 que permite ao 

Estado de Minas Gerais instituir programa especial de parcelamento 

de créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até 

31 de dezembro de 2020. Para operacionalizar o novo programa 

precisamos do apoio desta Assembleia ratificando o citado 

Convênio. 

 

Na certeza de compartilharmos das mesmas preocupações e da busca 

por soluções para melhorar o cenário em Minas Gerais, contamos 

com o seu apoio para termos o mais rápido possível a 

regulamentação do programa já aprovado que, pelo seu trâmite nos 

termos da lei complementar de regência do ICMS, dará segurança 

aos contribuintes. 



 

     

   

 

Convencidos da compreensão de Vossa Excelência às questões e aos 

fundamentos expostos, esperamos a aprovação do Convênio ICMS 

n.º 17/21 por esta Casa demonstrando, também nesta oportunidade, 

o compromisso com a sociedade mineira e contribuindo 

decisivamente para vencermos as dificuldades trazidas pela 

pandemia. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

 

Marcelo de Souza e Silva 
CDL/BH - Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Belo Horizonte; 

 

 

 

Frank Sinatra 
FCDL MG - Federação das Câmaras de 

Dirigentes Lojistas de Minas Gerais; 

 

 

 

Roberto Simões 
Faemg - Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado de Minas; 

 

 

 

Maria Luiza Maia 
Fecomércio MG - Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

Minas Gerais; 

 

 

 

Marco Aurélio Nazaré 
Sindloc MG - Sindicato das empresas 

locadoras de automóveis do estado de 

Minas Gerais; 

 

 
 

José Anchieta 
ACMinas - Associação Comercial e 

Empresarial de Minas. 

 

 

 

 
 

 

Flávio Roscoe Nogueira 
FIEMG - Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais; 

 

 

 

Matheus Daniel 
Abrasel - Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes; 

 

 

 

Ronaldo Scucato 
OCEMG - Organização das Cooperativas 

do Estado de Minas Gerais; 

 

 

 

Carlos Guimarães 
Minaspetro - Sindicato do Comércio 

Varejista de Derivados de Petróleo no 

Estado de Minas Gerais; 

 

 

 

Valmir Rodrigues 
Federaminas - Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Estado de 

Minas Gerais 

 
 
 
 
 


