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Texto inicial da reforma tributária será apresentado
em 3 de maio, diz Lira
Segundo o presidente da Câmara, Congresso não pode 'ficar prisioneiro da paralisia
política das guerras legislativas'
24.abr.2021 às 17h56

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), informou neste sábado
que um primeiro texto da reforma tributária
BRASÍLIA

(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/saiba-mais-sobre-a-proposta-da-camara-que-unifica-cinco-tributossobre-o-consumo.shtml)

será apresentado no dia 3 de maio, ao destacar que o objetivo

da iniciativa é discutir e aprimorar a proposta com a sociedade.
"Como sinalização de que a política do cabo de guerra não vai alterar nossa
missão, estaremos tornando pública na segunda-feira (3), a versão inicial do
texto da reforma tributária", informou Lira no Twitter.
"O objetivo é discutir com a sociedade, fazer consultas públicas, receber as
críticas e os aprimoramentos, com transparência e participação de todos.
Temos de enfrentar os problemas do Brasil, apesar das crises, passageiras",
acrescentou.
Segundo o presidente da Câmara, o Congresso não pode ficar prisioneiro da
paralisia política das guerras legislativas. "Mais do que nunca, temos de
cumprir nosso dever com a sociedade", ressaltou.
Eleito para o cargo com o apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro
(sem partido), Arthur Lira sempre defendeu a aprovação de uma reforma
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tributária (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/lira-e-pacheco-querem-aprovar-reforma-tributaria-ateSua assinatura vale muito.
outubro.shtml).
ENTENDA
PUBLICIDADE

O governo, entretanto, está na mira de enfrentar uma CPI da Pandemia no
Senado (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/entenda-como-funciona-uma-cpi-e-os-poderes-da-comissaoque-investigara-acoes-na-pandemia-da-covid.shtml). A comissão de inquérito, com maioria de
integrantes de oposição e independentes, deve começar formalmente seus
trabalhos a partir da próxima semana.

sua assinatura vale muito
Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com
mais de 120 colunistas. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder
público, veicula notícias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à
intolerância das redes sociais e traça uma linha clara entre verdade e
mentira. Quanto custa ajudar a produzir esse conteúdo?
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