CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 45 - A, DE 2019
REQUERIMENTO Nº
, DE 2019.
(Do Sr. Sidney Leite)
Requer a realização de audiência pública
para discutir o impacto da reforma tributária
na Zona Franca de Manaus.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvido o
Plenário desta Comissão, seja realizada reunião de audiência pública com a
finalidade de discutir o impacto da reforma tributária na Zona Franca de
Manaus, considerando o cenário atual e a proposta da PEC 45-A de 2019.
Sugerimos a participação do Superintendente da SUFRAMA,
senhor Alfredo Alexandre Menezes Junior, da Procuradora da Fazenda
Nacional, Senhor Thomaz Nogueira, ex-superintendente da SUFRAMA,
Senhora Omara Gusmão, do professor Marco Aurélio Greco, professor e
Doutor em Direito Tributário e do senhor Alex Del Giglio, secretário SEFAZ.
JUSTIFICAÇÃO

A atual proposta de reforma tributária no país tem como premissa diminuir
a burocracia e ao mesmo tempo eliminar incentivos, que são considerados fulcrais e
estratégicos para continuidade do modelo da Zona Franca de Manaus - ZFM e o
desenvolvimento da região. A reforma pode resultar no mitigar da vantagem
comparativa da ZFM.
Consideramos

que

a

Zona

Franca

de

Manaus

é

modelo

de

desenvolvimento regional importante e que deve ser continuado, em especial ao se
considerar a competitividade dos setores, salienta-se a necessidade de harmonizar os
conflitos e as expectativas com relação às empresas que compõem esse polo
industrial e que garantem, inclusive, a preservação da vegetação nativa.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Polo Industrial de Manaus garante o equilíbrio de desenvolvimento
econômico e preservação do meio ambiente em região considerada estratégica.
Nessa medida, apresentamos este Requerimento para a realização de audiência
pública sobre os impactos da reforma tributária na Zona Franca de Manaus e
contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala das Comissões, em

de agosto de 2019.

Deputado Sidney Leite
Deputado Federal – PSD/AM

