
Senhor Presidente,

Com amparo no capul do artigo 67 da Constituigdo Estadual, submeto i apreciag6o
dessa augusta Assembleia Legislativa, por interm6dio de Vossa Excel6ncia, o projeto delei que Aliera
a redagdo e acrescenta dispositivos d Lei ns 1,810, de 22 de dezembro de' 1i97,'que dispdi sobre os
tributos de compeftncia do Estado.

O presente projeto de Lei tem por objetivo alterar e acrescentar dispositivos A Lei ne

J.-810, 
de 22 de dezembro de 1997 ,relacionados ao Imposto sobre Operagoes relativas i Circulag6o de

Mercadorias e sobre Prestag6es de Servigos de Tiansporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicagao (ICMS), tratando sobre a n6o incid6n cia, a sua base de c6lculo, u ,.uponsubilidade
solid6ria e por substituigdo tribut6ria, a relagio de empresas obrigadas a prestar informag6es, a
permissdo para compartilhamento de informagdes, e as disposigoes [lacionrdu, uo Imposto sobre a
Propriedade de Vefculos Automotores (IpVA).

- 
A hip6tese de ndo incid6ncia relativa i saida de conueto cimento ou asfaltico, inclufdo

o Concreto Betuminoso- Usinado a Quente (CBUQ), estii sendo acrescentada pelo inciso XIII ao art.7o
da Lei ns 1.810, de 1997, tendo em vista que os denominadosooconcreto cimento,,ou.,concreto
asf,iltico", incluido 

9 
"loncrgto Betuminoso. a Quente (CBUQ)", quando preparados e empregados por

empresa executora de'obras de construgdo civil, ndo t6m outra fungao qu" ndo a de compor as obras, o
que caracteriza os respectivos fornecimentos como verdadeiras prestagdes de servigos, at6 porque as
suas preparag6es n6o tdm como serem realizadas'completamente no lotal da obra, al6m de nao ."r"m
expostas A venda na forma tradicional e a preparageo ocorrer de acordo com determinados projetos de
engenharia de construgdo.

Logo, trata-se de situagEo em que nflo se aplica o conceito de circulagio de mercadoria,
tendo em vista que a intengdo do servigo contratado est6 voltada, necessariamente, i ixecugdo de obras,
principalmente de pavimentagdo, que a empresa de construgdo civil contratada ter6 de realizar. A
prestagdo do servigo n6o se desvirtua se a preparagdo do concreto ocorrer no local da obra ou se for
preparada em outro local pela referida empresa.

O projeto de lei, ainda, estabeleqe outra hip6tese de n6o inciddncia: relativa ao
fornecimento de 6gua canalizadao realizado pela Administragdo P0blica, Direta ou indireta, ou por
empresas concessiondria.s ou permission6rias,, deiorre de decisEo do Supremo Tribunal Federal lSfn;,
no Recurso Extraordin6rio ns 607.056iRJ lmateiia com repercusseo geral;, cujo Tema 326 - Incid6ncia
de ICMS sobre o fornecimento de 6gua entanada po..on""rrion6rii, deirniu a seguinte tese: O ICMS
ndo incide sobre o fornecimento de dgua tratada por concessiondria de servigo ptiblico, dado que esse
servigo ndo caracteriza uma operagdo de circulagdo de mercadoria.

Neste 
:.on,.*,o, 

faz-se necessirio excluir a concession6ria ou a permission6ria de
servigo priblico de 6gua canalizada do rol de contribuintes do ICMS, previsto no $ 2o do art. 44 daLei
ne 1.810, de l997,,suprimindo a expressio "de 6gua canalizada" do inciso IX do ieferido pardgrafo.

F e::uitio 
l[tt'* t Juridices
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O acrdscimo do pardgrafo 0nico ao art.36 da Lei ne 1.810, de 1997, disp6e sobre a
exclusdo da demanda contratada e n6o utilizada no fornecimento de energia eldtrica como integrante
da base de c6lculo do ICMS, com fundamento na decis6o do Recurso Extraordinario ne 593g27-SC,
com repercussdo geral, do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabelece que "A demanda de
poftncia el|trica ndo d pass[vel, por si s6, de tributagdo via ICMS, porquanto'somente integram a
base de cdlculo de:sse imposto os valores referentes dquelas operagdis n* qu, haja efetivo ,inru*o
de energia eldnica pelo consumidor. "

Ocorre que empresas industriais e comerciais, com atividade econ6mica que demanda
grande quantidade'de potdncia de energia eldtrica, necessitam firmar contratos de fornecimento com
as concession6rias, sendo reservada uma demanda adicional d habitual para possfvel utilizag6o,
garantindo a disponibilidade ininterrupta do fornecimento de energia paru .sra, .1npr"rur. No entanto,
nem sempre essa demanda adicional 6 efetivamente utilizada. O art. 36 atual da Lei ns 1 .810, de l99Z ,
permite que a composigdo geral do contrato seja utilizada como base de c6lculo do ICMS, de modo a
incidir o consumo efetivo e a demanda contratada como excedente, por isso a necessidade de
disciplinar aquela hip6tese.

Em relagdo ao art. 50 da Lei ne 1.81 ,0, de 1997 ,a alteragdo do inciso III do seu $ 1o tem
como objetivg loltelte 1 

conegdo da remiss.do;de dispositivo nele mencionado. J6 o audscimo do $
3o ao art. 50 da Lei ns i.810, de 1997 , tem por finalidade introduzir a possibilidade de se atribuir, nai
operag6es internas, a responsabilidade por substitui96o tribut6ria ao estabelecimento atacadista, a partir
das operag6es por ele:realizadas, perrnanecendo, no estabelecimento industrial, a responsabilidaie do
imposto apenas em reiagdo is pr6prias operagdes. Essa alterag6o possibilita que se atribua a
estabelecimento atacadista o mesmo tratamento, nesse aspecto, que ie estabelei"u por meio do
affdscimo do inciso .tU-a ao caput do referido artigo, reiativamente is operagOes interestaduais,
autorizado, nesta hip6tese, pelo Conv0nio ICMS l42ll8,de l4 de dezembro ae ZOtg.

O projeto, ainda, acrescenta o art. 53-A i Lei ng 1.810, de 7997 , que estabelece que o
remetente de bens ou de mercadorias pode assumir a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido
sobre a prestagEo de servigo de transporte, na condigdo de substituto tribut6rio, mediante termo de
acordo ou regime especial. Atd 27 de dezembro de 2017, os estabelecimentos industriais eram
respons6veis por substituigdo tribut6ria pelo recolhimento do imposto relativo ao transporte, contudo,
com a publicagdo da Lei ne 5.153, de 28 de dezembro de2017, o recolhimento desse imposto passou
a ser pago diretamente pelas empresas prestadoras de servigo de transporte. No entanto, atualmente,
verificou-se, em algumas situagdes, a necessidade da adoag6o dessa sistem6tica novamente, para
facilitar o controle:e a fiscalizagdo do Fisco sobre essas prestagdes.

Em relagIo d alfnea '6b" do inciso III do $ 2o do art. 49 e ao $ l" do art. 60, a alteragdo
tem por objetivo acrescentar a situagdo cadastral'.INAPTA", com vistas i uniformizagEo das situag6es
cadastrais entre as administragdes tribut6rias dos entes federativos.

A unifbrmi zagdo d.necess6ria para atender ao disposto na alfnea oob" inciso II do caput
do art. 8o da Lei -complemen'tar Federal np li3, de 14 de dezemtro de 2006, que preconiza a rriagdo
da base cadastral .nacional rinica de empresas, a qual est6 em adiantada discuisdo no Ambito do
Conselho Nacional de Pol(tica Fazenddria.

As alterag6es dos arts. 8l-A e 8i-B da Lei ne 1.810, de lggT decorrem da revogaglo
do Protocolo ECF 04/01 e das alteragdes do Conv€nio ICMS 134116, implementadas no Ambito do
Conselho Nacional de Politica Fazenddria (CONFAZ), que incluiram os intermediadores financeiros
e de pagamento, integrantes ou ndo do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), no rol das instituigdes
abrangidas pela obrigagdo de prestar informaqdes ao Fisco Estadual, conforme especificado nos
referidos artigos.
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A proposigdo de lei, tamb6m, busca aperfeigoar e atualizar a legislagdo tributiria deste
Estado, no dmbito dq incid6ncia do Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores (IPVA),
acrescentando dispositivos sobre situag6es especificas, que n6o estXo estabelecidas de forma clara na
Lei ne 1 .810, de 1997 .

Neste contexto, o projeto visa a esclarecer o momento exato da transfer6ncia da
propriedade nos caSos de leildo de veiculos pertencentes ou em posse de entes ou 6rglos pirblicos que
gozam de imunidade ou isen96o, conforme determinagdo do art.l46,lv, "b" da Lei ns 1.810, de 1997.
Al6m de deixar claro que no caso de vefculos leiloados o valor venal para efeitos de base de cilculo
ser6 o efetivamente arcado pelo arrematante.

Ademais, objetiva-se elucidar que na hip6tese prevista no art. 146, quando da
incid6ncia, o valor devido do IPVA ser6 somente o valor proporcional aos meses faltantes doexercicio.

A alteragEo proposta no art. 154 da Lei ne 1.810, de 1997 ,tem como finalidade adequar
a legislagdo estadual d Lei Federal ns 13.146; de 6 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de
Inclus6o da Pessoa com Defici€ncia @statuto da Pessoa com Defici6ncia), que considera "pessoa com
deficiAncia aquela que tem impedimento de longo prazo de naturezo fisica, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em'interagdo com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participogdo plena e
efetivana sociedaile em igualdade de condigdes com as demais pessoos".Nesse intuito, a alteragio
proposta remete ao Regulamento a definigdo de defici6ncia nos termos da legislagdo federal.

:

Al6m.disso, o presente projeto autorizao Poder Executivo a isentar ou a reduzir taxa
de servigos estaduais relativas ao cadastro g.ao fornecimento de documentos fiscais aos pequenos
produtores, relativas as suas atividades agropeiuhrias ou extrativas, com a finalidade de contribuir 

"omo desenvolvimento de programas e politicas priblicas relacionadas a esse setor, como no caso do
Programa Estadual de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PAF/MS (Lei Estadu al no 2.067 , de 4
de janeiro de 2000), e da Politica Estadual para o Desenvolvimento e Expans6o da Apicultura e da
Meliponicultura (Lei Estadual no 3.631, de 30 de dezembro de 2008).

A presente proposta, ainda, acrescenta os arts. 228-A e 324-B d Lei ns 1.810, de 1997,
a fim de autorizar q Poder Executivo, no caso de incentivos ou de beneficios fiscais previstos no dmbito
de programas destinados a estimular o exercfeio de atividades econ6micas no Estado, a condicionar a
sua concessdo a que o benefici6rio permita, expressamente, que 6rg6os ou entidades do Estado, e seus
servidores, encarregados de controle, acompanhamento ou fiscalizagio de quaisquer aspectos de sua
atividade econ6mica, relacionados direta ou indiretamente com respectivo incentivo ou beneficio
fiscal, tenham acesso,is informagdes relativas a sua situagdo econ6mica ou financeira ou i natureza e
ao estado de seus heg6cios ou atividades, existentes em banco de dados da Secretaria de Estado de
Fazenda.

Existem incentivos ou beneficios fiscais que s6o concedidos, no imbito de programas,
destinados a estimular o exercicio de atividades econ6micas no Estado, sob condigdo de cumprimento
de requisitos cujo controle, acompanhamento ou fiscalizagdo dependem da participagdo, da agdo ou da
colaboragdo de outros 6rg6os ou entidades do Estado, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econdmico, Produgio e Agricultura Familiar (Semagro) e a Agdncia Estadual de
Defesa Sanit6ria, Animal e Vegetal (Iagro).

Como esses 6rgdos ou entidades ndo dispdem de competdncia que inclua, a exemplo
da que possui a Secretaria de Estado de Fazenda e seus servidores, a possibilidade de acesso is
informagdes abrangidas pelo dever de sigilo, 6 necess6rio que o pr6prio contribuinte, em ruzdo da
vedagdo do artigo 198, do C6digo Tributirio Nacional (Lei ne 5.772, de25 de outubro de 1996),
autorize esse acesso, facilitando, ao Estado, o controle e acompanhamento do cumprimento dos
requisitos a que fica condicionada a fruigSo de determinados incentivos ou beneficios fiscais.
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Por fim, na proposta, inclui-se autorizagdo ao Poder Executivo para, em relagdo aos
incentivos ou beneficios fiscais j6 concedidos, estabelecer que essa permissdo, peios benefici6rios, seja
condigdo para a fruigEo dos respectivos incentivos ou beneficios, com prazo mfnimo de 60 (sessenita
dias), a contar da ciBncia ao beneficiSrio, para a vigOncia dessa condigdo.

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excel6ncia e dos nobres Pares que
compdem essa Casa de Leis para a aprovagio do anexo projeto de lei.

Atenciosamente,

---Aa- 

o \.
\ :G+

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Altera a redaqdo e acrescento. dispositivos d Lei ne
1.810, de 22 de dezembro de 1997, que dispde sobre
os tributos de compet€ncia do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art: lo A Lei ne 1.810, de22 de dezembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes
alterag6es e acr6scimos:

"Art. 7o

XIII - a saida de concreto cimento ou asfdltico, inclufdo o Concreto Betuminoso [-]sinado
a Quente (CBUQ), preparado por empresa de conitrugdo civil que apromova, destinando o produto
d obra que executa por empreitada ou subempreitada, em relagdo d qual detenha a Anoiagdo de
Responsabilidade Tdcnica (ART), ainda Que o preparo ocowafota do local da obra;

XIV' o fgryecimento de dgua natural canalizada e/ou tratada, d populaqdo, realizado pela
administragdo ptiblica, direta ou indireta, ou por empresas concessiondriai ou permissiondrias de
servigos pilblicos.

$ /'Nos casos de locagdo e de bmprdstimo de mdquinas e equipamentos, previstos no
inciso IV deste artigo, d condigdo para ndo incidOncia do imposto, aformalizagdo de contrato entre
o remetente b o destinatdrio, com firma reconhecida, ficando dispensado o registro dos contratos
em cartdrio.

$ 2'O:disposto no inciso XIII do caput deste artigo ndo afasta a incid€ncia do imposto nas
aquisigdes de bens, mercadorias e materiais de aonsumo empregados na preparaQdo doi produtos
de que trata|o referido inciso, nas operaqdes con't ele:s yealizadas u nas respuctivas presiagdes de
servigo de transporte, nas hipdteses de que tratam os incisos VI, YII e VIII do caput do art. 5o desta
Lei." QIIR)

"Art, 36.

Pardgyafo ilnicg, Ndo integra a base de cdlculo do ICMS, no caso de unidades
consumidoras cbm demanda contratada de poftncia, a parcela corcespondente d energia eldnica
ndo consumida," Qr{R)

"Art,44,

s2'

IX - a concessiondria ou a permissiondria de servigo pilblico de transporte,
comunicagdo e de energia eldnica;

,,.,,,,,,,".NN

.
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"Art. 49,

s 2'.

uI.

b) em, decow€ncia de inadimplLncia de obrigaqdo tributdria paya conx este Estado,
suspender, cancelar ou tornar inapta a inscrigdo do sujeito passivo;

"Art. 50,

I-A'- A destilaria, em relaqdo ao dlcool combustivel que destinay a estabelecimentos
varejistas de combustiveis localizadoi rrrtu Estado;

a) ao .dlcool combustivel adquirido neste Estado ou em outra unidade da Federagdo,
observado o disposto no inciso I-A deste artigo;

il-

.f/'

ru : se aplica somente a partir do primeiro dia do primeiro mLs subsequente ao da
disponibilizagdo a que se refere o caput deste pardgrafo;

"" """i""""

$ 3' Na hipdtese do inciso I do caput deste artigo, relativamente ds meycadorias
mencionadasno $ 1" do art. 4g desta Lei, o regime de substituiqdo tributdria pode ser aplicado, nos
termos efti QUe dispuser o Regulamento, a partir da operaqdo realizada pelo estibelecimento
atacadista, localizado neste Estado, que adquirir as mercadorias do estabelecimento indusftial,
localizado neste,Estado, cabendo ao estabelecimento atacodista a responsabilidade peta reten7do e
pelo pagamento do imposto incidente sobre as operagdes subsequentis." NN

"Art. 53-A. No caso de servigo de transporte iniciado em territdrio sul-nmto-grossense,
prestado por transportador autdnomo ou por enxpresa transportadora, qualquer que seja o seu
domictlio, inblusive por empresa transportadora estabelecida em outra unidade da Federaqdo, ndo
inscrita no Cadastro de Contribuintes deste Estado, o remetente das respectivas ntercadoyios ou
bens, na aus€ncia de convOnio ou protocolo que autorize a atribuigdo de reiponsabilidade ributoria,
pode assumir, na condiqdo de contribuinte substituto, a responsabilidade pelo pagamento do
imposto incidente sobre a prestaqdo do referido servigo.
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Pardgrafo ilnico. Na hipdtese deste artigo a eficdcia da responsabilidade depende de termo
de a-co_rdo ou de regime especial, celebrado entre ele e o Secretaria de Estado de Fazenda,
estabelecendo as condigdes quanto a essa responsabilidade, observando-se, quanto aos u,itdrios
necessdrios d determinagdo do imposto a ser pago e o prazo para o seu pagamento, o disposto na
legislagdo tributdria. " NR)

"4rt.60.

S I" Cabe ao Regulantento disciplinar o nlonxento, aforma, a concessdo, a suspensdo, o
cancelamentq, a inaptiddo, a nulidade e a baixa da inscrigdo cadastral, observadas as disposig1es

.,,NR)

"Art, 8l-A. As instituiEdes e os intermediadores financeiros e de pagamento, integrantes
ou ndo do Sistema de Pagantentos Brasileiro (SPB), sdo ibrigado, , pr"rtor,"no prazo , ,i Torn o
estabelecidos emregulamento, as informagdes relaiivas ds traisagdesiealizadas pelos benefiirdrio,
de pagamentos vinculadas ds operagdes ou ds prestaQdes de serviqos realizadas por inscritos no
Cadastro Naeional de Pessoa Juridica (CNPO ou no Cadastro de Pessoa F{sica gff1, ainda que
ndo inscritos:no Cadastlo de Contribuintes do Estado.

:

""""":""""""""":"""" " " 
"' 

NR)

"Art. 8l-8. Nos casos de prestagdes de informagdes ao Fisco por instituigdes e os
intermediadores financeiros e de pigo*rito, integrantes'ou ndo do Sislema de pagamentos
Brasileiro (SPB), assim como por administr.ado:ras de shoppings centels, as informagdes:

"Art. 146.

$ 3'Na hipdtese da alinea "b" do inciso IV do caput deste artigo, tratando-se de leildes
de veiculos pertencentes ou em posse de 1rgdos ou de entes pilblicos, considera-se ocorrida a
transmissdo da propriedade ou da posse do ve[culo na data da aruematagdo." Ng

"Art. 154, O IP'7/A devido poi proprietdrio ou possuidor, parapldgico ou portador cle
deficiAncia definida no Regulantento,-ficireduzido de 60% (sessenta por Zento), relativamente ao
veiculo automotot, que se destine exclusiyamente ao seu uso.

$ 2' Para a obtenqdo do beneficio fiscal previsto neste artigo, o interessado sujeitar-se-d
a uma ilnica'comprovagdo de sua defici€ncia no processo de reduqdo do IPVA, desde que a mesma
seja permanente, dispensada a renovagda anual, nos ternxos previstos no Regulamento. " QtlR)

"Art.155.
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$ 5'No caso de arremate de veiculo em leildo, considera-se valoy venal para efeitos de
base de cdlculo do IPVA o valor da arreruatagdo, acrescido das despesas cobradas iu debitadas ao
aryematante e dos tributos incidentes sobre a operaqdo.,, (NN

'iArt. 162. Observado o disposto nos incisos I, II, III e IV do art. 146 desta Lei, o valor do
ff/A. corypreende tantos doze avos do seu valor anual quantos forem os meses faltantes para o
tdrmino do ono civil, incluindo o m€s da incid€ncia.

Pardgrafo finico. No caso de transfer€ncia de veiculo cujo proprietdrio ou possuidor seja
beneficidrio de redugdo do imposto ou outro bene/icio fiscal, cuja carga tributaria seja inferioi d
que esteia submetido o adquirente, este deve pagar a respectiva difereiga, relativamente aos meses
faltantes para o tdrmino do exercfcio, contados do m€s ia ocorrhicia io evento.,' (NR)

"A/t.'175-A., O, Re-gutament-o poderd estabelecer condigdes a serellx atendidas pelo
c-ontribuinte para efeito de obtengdo do reconhecimento de imunidade, de isengdo, de redugfio de
bose de cdlculo ou de outro beneficio yelatiyo ao IpVA.', NR)

"Art. i86-A. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isengdo ou redugdo de taxa de
serviqos estaduais, nas hipdteses a quq se refere a tabela mencionada no art. lg7 desta Lei,
espegtficamente:quanto a cadastro de peqienoi produtores e afornecimento a eles de formuldrios
ou de documentos relacionodos com as sias atividades agropeiudrias ou extrativas.,, (NR)

"Art. 228-A. No caso de incentivos ott de beneficios fiscais previstos no dmbito de
p:ogra|nas destinados a estimular o exercicio de atividides econdmicas no Estado, o poder
Executivo pode.condicionqr.a sua concessdo q que o beneficidrii jr:rnir,;rp;;;tr*rnte, que
hrgdos ou entidades do Poder Executivo do Estaio, e seus ienidoris, encarrefados de controle,
acompanharnento oufiscalizaqdo de quaisquer aspectos de sua atividade econiinica, relacionados
direta ou indiretantente com respectiio incbntivo iu beneficio /iscal, tenham acesso ds informagdes
relativas a sua situagdo econditica-oufinanceil,a ou d natuieza e ao estado de seus negdcios ou
atividades, existentes em banco de dados da Secretaria de Estado de Fazenda,

Pardgrafo tinico. O disposto neste artigo:

I - aptica-se_nos casos em que o incentivo ou o bene/iciofiscal seja concedido deforrya
individualizcda,' mediante termo de acordo, autorizagdo ispecifica deferida pela autoridade
administrativa competente ou qualquer o,utvo instrumento oufointa;

lI - pode ser^ aplicado, tambdm, em outras hiphteses em que, para o controle, o
acompanhalaelt9 ou afiscalizaqdo do cumprimento das coidtqdes estabilecidot poro afruigdo do
incentivo ou do beneficiofiscal, haia a necessidade ou se entendam convenientes^a participagdo ou
a colaboraqdo de outros drgdos ou entidades do poder Executivo do Estado,,' NR)

"Art' 324'8. A permissdo 
,a que se refere o art, 228-A desta Lei, pelo beneficiario, pode

ser estabelecida como condigdo d fruigdo de incentivos ou de beneficios fscais jd concedidos, de
forma individualizada, mediante tirmi de acordo, arutlorriEio-rtpiriT"iarlrriia peta autoridade
administrativa qompetente ou qualquer outro instrumento, no amOrio ae piogroirs destinados a
estimular o exercicio de atividades econ1micas no Estado, atd a data da pubticigdo da Lei pela qual
se acrescenta este artigo nesta Lei.

Pardgrafo fini9o. Na hip6tese deste artigo, o beneficiario deye ser cienti/icado do
estabelecimento,da condiqdo com, no minimo, 60 (sessenta) dtai de antecedAncia de suavigAncia.,,
NR)
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Art.20 O disposto no inciso XIII do caput do art. 7o da Lei ne 1.810, d,e 22 de dezembro de
1997, acrescentado por esta Lei, aplica-se inclusive aos caro, de obras executadas at6 a datade infcio da
vig6ncia desta Lei ou que estejam em execu96o.

Art. 3o Renumera-se para $ 1o o par6grafo rinico do ari.7o da Lei ne 1.g10, de 22 de
dezembro de 1997.

Art. 4: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio.

Campo Grande,

\
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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