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Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 287-A, de
2016, do Poder Executivo, que "altera os arts. 37, 40, 42, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição,
para dispor sobre a seguridade social, estabelece regras de transição e dá outras providências" – PEC nº
287/16.

REQUERIMENTO Nº
(Sr. Heitor Schuch)

DE 2017

Requer a realização de Audiência Pública para
debater as desonerações ou isenções tributárias e
seus impactos no déficit da Previdência Social.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a realização de
Audiência Pública, na Comissão Especial PEC 287/2016 da Câmara dos Deputados, para
debater as desonerações ou isenções tributárias e seus impactos no déficit da Previdência
Social.
Para tanto, sugerimos que sejam convidados a comparecer a esta
audiência pública os seguintes convidados:


Sérgio Gobetti (economista do IPEA);



Maria Lúcia Fatorelle (Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida

Justificativa
Em matéria do jornal Valor Econômico, de 20/02/2017, “Relator da
reforma da Previdência quer combater todo tipo de isenção”, o relator da reforma da
Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), afirma que pretende atacar três
"linhas de isenções" em seu relatório: a de entidades filantrópicas, em especial universidades;
as desonerações na folha salarial, vantagens concedidas a diversos setores como medidas para
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reanimar a economia ou as exportações; e o chamado Simples, regime tributário especial para
micro e pequenas empresas. “Minha ideia é impedir qualquer tipo de desoneração ou isenção
nos tributos previdenciários", afirmou durante debate com sindicalistas promovido na Força
Sindical.
Portanto Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, precisamos
realizar uma audiência pública nesta comissão que traga ao debate todas estas isenções e
desonerações e seus impactos na previdência social.
Além dos exemplos citados, precisamos debater as isenções da cobrança
de INSS sobre as empresas exportadoras do agronegócio e também debater a contribuição
sobre a venda da comercialização da produção rural do empregador rural.
Nestes termos, peço aprovação do presente requerimento.

Sala das Sessões, em

de fevereiro de 2017.

Deputado HEITOR SCHUCH-PSB/RS

