CAMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
REQUERIMENTO N°

, DE 2019

(Do Sr. LUÍS MIRANDA)

Requer a esta comissão de Finanças e
tributação o acompanhamento e o apoio das
audiências publicas, conforme o plano
nacional de reforma, em todos os estados da
federação, pela Frente Parlamentar Mista da
Reforma Tributária.

Senhor Presidente
Nos termos do art. 24, VIII, c/c art. 255 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário,
esta comissão de Finanças e tributação acompanhe e apoie as audiências
publicas, conforme o plano nacional de reforma no âmbito da Frente
Parlamentar Mista da Reforma Tributária que terá a finalidade de obter uma
reforma justa e necessária para a população, levando para todos os Estados
esta medida tão relevante.
O referido Plano Nacional de Reforma tributária iniciará dia 22 de
abril de 2019 em uma primeira audiência no Estado de São Paulo, após, uma
segunda audiência, no dia 06 de Maio de 2019, no Rio de Janeiro, a terceira,
dia 13/05, no Espírito Santo e outras 13 audiências já agendada no âmbito do
Plano supramencionado.
Por fim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
relevante medida.

JUSTIFICATIVA

Com a finalidade de conceder mais transparência e ainda estudar e
discutir sobre o tema e ao final tomar as medidas cabíveis, se faz necessário o
acompanhamento e apoio para uma reforma tributária justa e necessária.

CAMARA DOS DEPUTADOS

A Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária é uma entidade
de direito privado, constituída por representantes de todas as correntes de
opinião política do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, tem como
objetivo estabelecer uma agenda de ações em defesa da Justiça Fiscal.
Com isso, foi aprovado um plano nacional de reforma tributária com
o objetivo de levar para os estados a ideia de uma reforma justa e necessária,
lembrando que já foi proposto, no âmbito desta comissão, a criação de uma
subcomissão especial da reforma tributária para discutir sobre o assunto.
Diante de todo o exposto, conto com a aprovação dos nobres pares
para aprovar o requerimento de acompanhamento e apoio das audiências
públicas para debater e esclarecer sobre este tema tão relevante como é a
reforma tributária.
Sala das Sessões,

de Abril de 2019.

Deputado Luís Miranda
DEM / DF

