COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 179-A, DE 2007,
DO SR. JILMAR TATTO E OUTROS, QUE "ACRESCE ALÍNEA AO
INCISO II DO § 4.º DO ART. 177 E ACRESCE § 5.º AO MESMO
ARTIGO, PARA AMPLIAR O ROL DE DESTINAÇÕES DA
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO OU
COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, GÁS
NATURAL E SEUS DERIVADOS E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL" E
APENSADO.

REQUERIMENTO Nº

, DE 2015

(Do Sr. WILSON FILHO)

Requer a realização de Seminário, na
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba,
em João Pessoa-PB, com o objetivo de
debater sobre a destinação de recursos da
CIDE Combustível para o financiamento do
transporte público.

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos regimentais, que esta Comissão
Especial realize Seminário na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba,
em João Pessoa – PB, com o objetivo de debater sobre a destinação de
recursos da CIDE combustível para o financiamento de programas de subsidio
às tarifas de transporte coletivo para a população de baixa renda.

JUSTIFICAÇÃO
Esta comissão Especial tem por objetivo ampliar o rol das
destinações da contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, conhecida

como CIDE, que incide diretamente sobre os combustíveis, derivados de
petróleo e gás natural, e álcool.

Nada mais justo que este tipo de contribuição tenha parte dos
seus recursos destinada à aplicação na área do transporte coletivo público,
principalmente quando percebemos que um dos maiores desafios para os
gestores públicos do nosso País refere-se à oferta de modais de locomoção ao
cidadão brasileiro, que sejam de boa qualidade e com um preço acessível a
todos.

Nesse propósito é que proponho a realização desse seminário em
João Pessoa-PB, meu Estado de origem, para que possamos ampliar o
importante debate de como apresentar novas fontes de subsídio às passagens
do transporte público, com o fito de beneficiar, principalmente, as camadas da
sociedade classificadas como de baixa renda.

Sala da Comissão, em

de dezembro de 2015.

Deputado WILSON FILHO - PTB/PB

