CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 293, DE 2004, QUE “ALTERA O SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
REQUERIMENTO Nº

, DE 2018

(do Sr. Pedro Fernandes)

Requer a realização de Audiência
Pública nesta Comissão para debater a
PEC 293/2004, que altera o Sistema
Tributário Nacional e dá outras
providências.
Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 24, III, c/c art. 255, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de Audiência Pública, no
âmbito desta Comissão, a fim de debatermos a PEC 293/2004, que altera o Sistema
Tributário Nacional e dá outras providências com os seguintes convidados:


Senhora Miriam Leitão, jornalista há mais de 40 anos, colunista do jornal O
Globo.



Senhor William Waack , jornalista e professor, possui quatro livros publicados e
já venceu duas vezes o Prêmio Esso de Jornalismo.



Senhor Celso Ming, é colunista diário da área econômica do Jornal O Estado de
São Paulo, é jornalista desde 1966 e especializado em assuntos econômicos
desde 1968.



Senhor José Paulo Kupfer, graduado em economia pela USP, atualmente é
colunista do Estadão e é comentarista da TV Estadão.



Senhor Vicente Nunes, colunista do Correio Braziliense e está entre os dez
nomes mais prestigiados do jornalismo econômico brasileiro.
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JUSTIFICAÇÃO

O Sistema Tributário Brasileiro é marcado pela contradição, sobreposição e
redundância. Estima-se que, nas três esferas, o país possui a cerca de noventa e quatro
tributos, uma quantidade absurda tendo como destaque o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Há uma elevada
tributação do consumo e reduzida tributação de renda e do patrimônio, gerando assim
um complexo sistema de tributação.
Diante do explanado, é preciso uma reforma sistemática, para se construir
uma proposta sólida com isso é necessário que esse colegiado ouça os mais variadores
setores da sociedade, de forma a dar o devido conhecimento a população brasileira,
fazendo com que o marco dessa reforma chegue com a devida clareza a todos os locais
do Brasil.
Assim, peço a contribuição dos nobres pares para aprovarmos a realização
dessa audiência pública com os jornalistas mais admirados na área econômica.

Sala das Comissões, em 26 de junho de 2018.

Deputado Pedro Fernandes
PTB/MA

