SÃO PAULO, 5 DE AGOSTO DE 2021

CARTA ABERTA
ÀS AUTORIDADES BRASILEIRAS
O SISTEMA REAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, composto pela REVISTA e TV REAÇÃO, bem como
PORTAL DE NOTÍCIAS, veículos de imprensa voltados exclusivamente ao segmento da Pessoa com
Deficiência, em todo o decorrer dos 24 anos de sua existência, tem sido o real porta voz das principais
reivindicações dessa grande camada da população brasileira, formada por milhões de PcD que lutam
para garantir os “poucos” direitos conquistados através de muitas batalhas aos longos de décadas em
nosso País.
Viemos através desta Carta Aberta, alertar as autoridades que o cenário atual é bastante
preocupante. O momento é delicado e desesperador. E se não houver um empenho imediato das
AUTORIDADES BRASILEIRAS, o DIREITO constitucional de “IR e VIR” dessas mais de 40 milhões de
pessoas, bem como seus familiares, está ameaçado.
É sabido por todos que o transporte público não atende às necessidades das pessoas com
deficiência em todo o Brasil. Famílias precisam se locomover quase que diariamente para tratamentos
médicos/hospitalares e terapias específicas, para escolas, lazer ou para o trabalho, e sem uma política
de mobilidade urbana correta, é praticamente obrigatório que as pessoas com deficiência e seus
familiares, que tem condições para tal, tenham um veículo próprio para esse transporte.
As AUTORIDADES BRASILEIRAS, principalmente aqueles representantes estaduais que
compõem o CONFAZ – CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA, decidiram por estabelecer –
há mais de 12 anos (2009), um teto de R$ 70 mil para a aquisição de veículos 0Km com a isenção de
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por PcD. Com o atual momento
econômico, já há muito tempo, não existe mais no mercado brasileiro com esse valor/teto, nenhum
veículo que atenda às necessidades dessas pessoas (automáticos, direção assistida e porta-malas).
Por isso, o SISTEMA REAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, através desta CARTA ABERTA às
AUTORIDADES BRASILEIRAS, tem o intuito de sensibilizar o CONFAZ, bem como os Técnicos do
COTEPE, os Secretários de Fazenda de todos os Estados brasileiros e seus Governadores a:

1 – CONVOCAR UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM URGÊNCIA;
2 – ELEVAR O TETO DE R$ 70 MIL PARA PELO MENOS R$ 140 MIL REAIS PARA A AQUISIÇÃO
DE VEÍCULOS COM ISENÇÃO DE ICMS POR PcD, COM 3 ANOS PARA CADA TROCA –
IGUALANDO ASSIM AOS TERMOS DA ISENÇÃO FEDERAL DO IPI, RECÉM APROVADA NO
CONGRESSO NACIONAL;
3 – ESTABELECER UM MECANISMO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO DESSE TETO, ATRELADO A
UM ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS (IPCA, IGPM ou outro);
As Pessoas com Deficiência, familiares e as suas entidades representativas de todo o Brasil,
de acordo com o que foi anteriormente pactuado, tornará essa CARTA ABERTA um documento
amplamente divulgado, esperando assim, que as AUTORIDADES COMPETENTES deste tema junto ao
CONFAZ, possam tomar ciência dessa questão e, assim como fez o Governo Federal através do
Congresso Nacional, possa atualizar o valor teto usando como base o que foi feito para a isenção do
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados.

“Nada sobre nós, sem nós !"

