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Cidadania na Câmara
e a reforma tributária
Finalmente, o país caminha para apreciar uma proposta de Reforma
Tributária. Avaliamos que esse processo já deveria ter sido feito
antes. Diante da complexidade do Sistema Tributário Nacional, que
impõe elevados custos às empresas, inibe investimentos e a
criação de empregos, é imperativo que se adote um novo modelo
para simpliﬁcar e harmonizar as regras tributárias atuais.
O Congresso Nacional sempre entendeu a relevância e urgência da
questão, tanto que foram instaladas, no Senado Federal e na
Câmara dos Deputados, Comissões Especiais para analisar
propostas sobre o tema. E, num esforço para dar maior celeridade à
discussão, o próprio Congresso Nacional instalou, em fevereiro de
2020, a Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária, para
analisar e formular um texto único para ser votado pelas duas
casas. A sociedade também exige mudanças.
De acordo com o Banco Mundial, o Brasil é um dos 10 piores países
do mundo para pagar impostos, ocupando o 184º lugar entre 190
países. Entre 1988 e 2016, foram editadas 31.221 federais, 110.610
estaduais e 221.948 normas tributárias municipais. Se já era
importante antes, torna-se mais necessária agora a aprovação de
uma reforma tributária, dado o momento de crise e com o objetivo
de estimular a retomada do crescimento pós-pandemia.
Mas o Executivo, até hoje, não encaminhou uma única proposta de
reforma. A bancada do Cidadania na Câmara dos Deputados está
preparada para discutir, votar e aprovar alterações na legislação.
Mas não um projeto que se resuma a um simples ajuste. Deve ser
propositivo, indicando, obrigatoriamente, os setores que terão
protagonismo nesse processo de retomada da economia.
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Deve prever princípios que visem ao desenvolvimento econômicosocial do país, dentre os quais destacamos:
1 - Simpliﬁcação das regras tributárias, para que empreendedores
possam investir tempo e dinheiro no que realmente importa: inovar,
crescer e gerar empregos e desenvolvimento para o país
2 – Priorização dos modos de produção da chamada “Economia
Verde”, com a adoção de alíquotas adequadas para segmentos que
prezam pela sustentabilidade
3 – Progressividade da tributação, que incide sobre a renda, como
forma de reduzir as desigualdades e evitar a concentração de
riqueza
4 – Rejeição, desde já, da criação de uma nova CPMF, um imposto
regressivo que onera, demasiadamente, produtos da cesta
básicaOs deputados federais do Cidadania atuarão de maneira
responsável para entregar ao Brasil uma reforma tributária que
estimule a produtividade, a inovação e o crescimento econômico.
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