
 Comentar Enviar opinião para os deputados Imprimir

Reportagem - Oscar Telles  
Edição – Daniella Cronemberger 
 
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara de Notícias' 
 

 Comentar Enviar opinião para os deputados Imprimir

Agência Câmara de Notícias 
Expediente | Nossa missão 

■

Agência Câmara de Notícias

24/11/2011 18:22

Minas e Energia aprova isenção fiscal 
para produção de água mineral
A Comissão de Minas e Energia aprovou na quarta-feira (23) o Projeto de Lei 1999/11, do deputado Marcos Montes 
(PSD-MG), que isenta a produção de água mineral e água gaseificada do pagamento de Pis/Pasep e Cofins.

A proposta altera a Lei 10.925/04, que já isenta produção de insumos e defensivos agropecuários e de alguns 
derivados do leite e do trigo.

O relator, deputado Bernardo Santana de Vasconcelos (PR-MG), recomendou a aprovação. Ele ressaltou que a água 
mineral representa um bem essencial à vida, sendo o seu uso comum nos casos de calamidades climáticas, como 
secas e enchentes, ou de desastres naturais e acidentes ambientais, em que as fontes disponíveis de água potável 
tornam-se inexistentes. “É mais do que justa a proposta”, disse.

Tramitação 
O projeto, que tramita de forma conclusiva, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Íntegra da proposta:

PL-1999/2011■

 

 
Comentários

MAURO | 25/11/2011 13:03
O SETOR DE ÁGUAS MINERAIS DEMANDA INCENTIVOS FISCAIS, POIS AS FONTES CUIDAM DO MEIO AMBIENTE E 
DA ÁGUA COMO UM TODO ÀS SUAS EXPENSAS, TENDO OUTRAS RESPONSABILIDADES.OS CUSTOS SÃO ELEVADOS 
E O LUCRO É PÍFIO.O GOVERNO INVENTIVA A CRIAÇÃO DE FONTES SEM QUAISQUER CRITÉRIOS, OCASIONANDO 
REDUÇÃO DE PREÇOS, PREJUDICANDO , DESSA FORMA, MOS EMPREENDEDORES.

Elder da Silva e Silva | 25/11/2011 09:23
Bom dia! Prezados, Peço que apreciem melhor essa questão uma vez que acredito ser injusto isentar os impostos para os 
produtores desse recurso natural não renovável. Penso que devem sim pagar hoje pelo impacto que isso pode causar 
futuramente... Cordialmente, Elder Silva.
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