COMISSÃO ESPECIAL DA PEC 293/2004
REQUERIMENTO Nº

DE 2018.

(do Sr. LUIZ CARLOS HAULY)

Requer a realização de Audiência
Pública nesta Comissão Especial
para discutir a PEC 293/04 que
“Altera o Sistema Tributário Nacional
e

dá

outras

(Desmembramento

providências.
da

PEC

nº

255/04, devendo os arts. 3º, 8º e 9º,
serem renumerados para 3º, 4º e 5º;
e os arts. 146, IV, 150, VI e, 153, § 4º,
IV, 158, parágrafo único, I, II, 171-A e
parágrafo único, 203, parágrafo único
e 216, § 3º, constantes do art. 1º, e os
arts., 4º, 5º, 7º, renumerados para 2º,
3º e 4º).”

Senhor Presidente,
Venho requerer a Vossa Excelência, com fulcro nos
artigos 255 e 256 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
ouvido o Plenário dessa Comissão, a realização de Audiência Pública
para discutir a alteração do Sistema Tributário Nacional .
Para isso solicitamos que sejam convidados:
·
Representante do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional);

·
Representante da Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite);
·
Representante da Federação Nacional dos Auditores e
Fiscais de Tributos Municipais (FENAFIM);
·
Representante da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco);
·
Representante da Federação Nacional dos Auditores
Fiscais das Administrações Tributárias Federal, Estaduais e
Distrital – Fenat;
·
Representante da Associação Nacional dos AuditoresFiscais de Tributos Municipais e Distritais.

JUSTIFICAÇÃO

O país urge por uma Reforma Tributária.
Nosso sistema tributário é regressivo, tirando dos
que têm menos, aumentando a pobreza e concentrando a riqueza.
O Brasil ostenta o vergonhoso título de campeão
mundial de concentração de renda, carga tributária e taxa de juros.
A Reforma Tributária é urgente e inadiável para
diminuir a concentração de renda, aumentar a arrecadação e
melhorar a prestação de serviços públicos.
Os convidados objeto do presente Requerimento
tem grande experiência sobre o tema que está sendo discutido no
âmbito da presente Comissão e, certamente, contribuirão para um
debate que nos permita propor um novo sistema tributário justo com
inclusão social.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres
colegas Parlamentares para a aprovação deste Requerimento.

Sala das Sessões, em

de maio de 2018.

Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PSDB/PR

