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Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quinze 

horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, situada à 

Rua Visconde do Rio Branco, nº 122, nesta cidade, Estado da Bahia, 

realizou-se a quarta Sessão Especial referente à segunda Etapa, do terceiro 

Período, da décima oitava Legislatura, para discutir a Proposta de 

Emenda Constitucional nº 45/2019, que tramita no Congresso 

Nacional, de autoria do Deputado Federal Baleia Rossi (MDB-SP) e 

trata da reforma da Legislação Tributária vigente, atendendo ao 

Requerimento nº 165/2019, de autoria do vereador José Carneiro Rocha. A 

Mesa de Honra desta Solenidade foi composta pelas seguintes autoridades: 

Excelentíssimo Vereador José Carneiro Rocha, Presidente desta Casa 

Legislativa; Excelentíssimo Doutor Colbert Martins da Silva Filho, Prefeito 

Municipal de Feira de Santana; Excelentíssimo Senhor João Roma (PRB-

BA), Deputado Federal e Relator do Projeto; Senhor José Ronaldo de 

Carvalho, Ex-Prefeito Municipal de Feira de Santana; Senhor Luiz Mercês, 

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana – CDL e 

Senhor Átila Leite, Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB. 

Também presentes a esta solenidade encontravam-se os vereadores: 

Cadmiel Mascarenhas Pereira, Eremita Mota de Araújo, Alberto Matos 

Nery, Edvaldo Lima dos Santos, Cíntia Daltro Machado, nesta 

oportunidade representando o Deputado Estadual Targino Machado e 

Ronaldo Almeida Caribé. Para registrar, encontravam-se presentes os 

alunos Cleison Oliveira, Fernanda Silveira e Thayná Santos. Prosseguindo, 

foram chamados a compor o Plenário, os demais convidados e autoridades 
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presentes ou representadas e pessoas citadas que se encontram na Galeria, 

cujos nomes ficarão listados nos anais do Cerimonial desta Casa. Em 

seguida, o primeiro Secretário desta Casa, edil Cadmiel Mascarenhas 

Pereira, assumiu o comando da Mesa Diretiva e convidou o Vereador 

José Carneiro Rocha, autor do Requerimento que propôs esta Sessão, para 

proferir uma saudação em nome deste Legislativo, oportunidade na qual, 

após cumprimentar os presentes discorreu que a referida discussão é de 

extrema importância porque a operacionalização da legislação tributária 

tem por objetivo garantir a transparência sem reduzir a autonomia dos 

estados e municípios. Destacou que, segundo os operados da reforma, esta 

retira dos estados e municípios impostos que gerarão crescimento 

econômico tendo em vista que o modelo proposto busca simplificar o 

sistema tributário brasileiro. Salientou que, desde a infância, ouvia as 

autoridades cobrarem uma reforma tributária, pois sem esta, continuaria 

havendo dificuldades na sociedade. Na sequência, o Presidente desta Casa 

da Cidadania, edil José Carneiro Rocha, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em seguida, separadamente, a palavra foi concedida às seguintes 

personalidades, que discorreram sobre o tema: o Excelentíssimo Senhor 

João Roma (PRB-BA), Deputado Federal e Relator do Projeto que, após 

cumprimentar os presentes, destacou que era importante propiciar o debate 

para todo o Brasil, visto que a alteração do sistema tributário brasileiro  

objetiva substituir um modelo tributário ineficiente por um sistema 

eficiente e cooperativo através da criação do chamado Imposto sobre 

Operações com Bens e Serviços (IBS) e um imposto sobre bens e serviços 

específicos (Imposto Seletivo). Salientou que era necessário propiciar mais 

destaque a Feira de Santana. Discorreu que o assunto é necessário para o 

desenvolvimento da econômica brasileira e ressaltou que um ponto foi 

crucial para a reforma ter sido vista como constitucional: a transformação 

dos impostos IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS no IBS. Relatou que as 

unidades federativas terão autonomia para definirem suas alíquotas. 

Mencionou que a grande mudança a ser advinda com a reforma será a 

estrutura de arrecadação de tributos brasileiros. Destacou que a reforma 

modificará a simplificação do sistema tributário e o consumo, através do 
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qual cada unidade federativa receberá o valor que lhe cabe. Citou a 

Comissão Especial constituída para tratar sobre a PEC º 45/2019 e expôs 

que a reforma não visa diminuir a carga tributária, mas simplificá-la. 

Salientou que a estrutura de arrecadação do Brasil, atualmente, está perto 

de ser considerada a pior do planeta. Disse que a Receita Federal Brasileira 

possui o que há de melhor da burocracia. Destacou que a estimativa é de 

que dois ou três trilhões de reais estejam em recursos bloqueados da Justiça 

Tributária Brasileira. Disse que era necessário fazer toda a arquitetura 

política com o Senado e o Governo Federal. Citou o estado de São Paulo e 

disse que a reforma tributária representa um impacto civilizatório, 

salientando que muitas autoridades estão engajadas com a reforma 

tributária brasileira. Destacou que, quando há a simplificação de impostos, 

os municípios e estados conseguirão eficácia em suas arrecadações. 

Discorreu que, com a aprovação da PEC nº 45/2019, também haverá um 

aumento na geração de emprego e segurança jurídica no país. Declarou que 

muitas empresas desistem de operar no Brasil e que a aprovação da reforma 

refletirá positivamente na sociedade. Disse que há muitas indagações sobre 

a reforma tributária, pois, quando a simplificações, cria-se grande 

expectativa em muitos setores da sociedade. Salientou que o que impera 

atualmente no mundo é um orçamento público destacado com o objetivo de 

garantir o desenvolvimento regional. Declarou que se o Brasil não 

conseguir avançar na estrutura de arrecadação tributária, haverá momentos 

difíceis. Salientou que, em sua infância, ouvia os adultos conversarem 

sobre a reforma tributária e citou que, caso não haja esta, a população mais 

pobre será prejudicada. Declarou que é necessário mudar o sistema de 

relação Estado-cidadão para garantir eficácia e abrangência na superação 

de obstáculos. Na sequência, o Presidente deste Legislativo concedeu cinco 

minutos de discurso a cada autoridade presente, momento no qual Senhor 

Átila Leite, Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB 

saudou os presentes e declarou que a reforma tributária brasileira será um 

momento ímpar na história do país. Discorreu que o brasileiro não gosta de 

pagar impostos porque o atual sistema tributário é complexo e neste há 

falta de transparência. Salientou que quando a reforma tributária é discutida 
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torna-se possível notar sua inovação. Disse que o Estado deve fazer seu 

papel no que concerne à difusão do crescimento econômico da nação. 

Parabenizou, ainda, o Deputado Federal João Roma. Expôs que é 

necessário um sistema tributário transparente e que garanta a segurança 

jurídica. Em seguida, o Senhor Luiz Mercês, Presidente da CDL 

cumprimentou os presentes no Plenário desta Casa e discorreu que a 

reforma tributária proposta simplificará a tributação em todo o Brasil. 

Salientou que, a cada dia, torna-se mais difícil ser empreendedor neste país. 

Mencionou suas experiências profissionais e destacou que o sistema de 

impostos estadunidenses busca simplificar a tributação. Salientou que o 

novo modelo tributário visa garantir a transparência do sistema de 

arrecadação de impostos para conceder condições às empresas gerarem 

emprego e renda. Na sequência, o Senhor José Ronaldo de Carvalho, ex-

Prefeito Municipal, após cumprimentar os presentes neste Plenário, 

declarou que, a reforma tributária sempre foi debatida e o país a exige. 

Salientou que as pessoas questionam o porquê de haver reforma política, 

mas não a tributária. Declarou que muitas autoridades políticas impedem o 

prosseguimento da reforma se deduzirem que podem não ser eleitos. 

Relatou que o debate da reforma tributária, no Congresso Nacional, 

envolve interesses de todos os entes federativos, citando que São Paulo e o 

Acre poderiam divergir em alguns aspectos. Mencionou exemplos relativos 

às empresas que se instalavam em diversas cidades do país. Salientou que 

poucas vezes viu a Câmara dos Deputados preocupada em ser protagonista 

do debate de algum assunto. Ressaltou esperar que este protagonismo 

continue, pois assim poderá acreditar em alguma mudança ou 

transformação. Salientou que a alteração do sistema tributário nacional é 

algo extremamente complexo e que, talvez, não seja alcançada. Ao concluir 

seu discurso, disse acreditar no Deputado Federal João Roma. Logo após, o 

Vereador Edvaldo Lima dos Santos, após cumprimentar os presentes, 

indagou o Deputado Federal João Roma se, no relatório deste, haverá 

aumento de impostos. Em resposta, o Deputado Federal João Roma 

declarou que não haverá aumento de carga tributária, mas sim 

simplificação desta. Em seguida, o vereador Cadmiel Mascarenhas 
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Pereira salientou acreditar que o Imposto de Renda de pessoa física é 

desigual e questionou se há alguma proposta de melhoria disto. Indagou, 

ainda, como se dará esta proposição para haver equidade na arrecadação de 

tributos. Logo após, o Deputado Federal João Roma salientou que a PEC 

nº 45/2019 não trata sobre o Imposto de Renda, mas o Ministro Paulo 

Guedes tem interesse em realizar modificações neste. Declarou que a 

referida PEC trata sobre impostos relacionados ao consumo e não à renda e 

ao patrimônio dos cidadãos. Na sequência, o Pastor João Alves declarou 

que a maioria das empresas do Brasil não atuam no mercado por muito 

tempo devido ao atual sistema tributário. Salientou que é necessário 

modificar o referido sistema e relatou que, com a arrecadação de um único 

imposto, haverá maior eficácia. Ressaltou que também é necessário mudar 

a burocracia brasileira, a qual impede o crescimento, o desenvolvimento e a 

geração de empregos neste país. Indagou o Deputado Federal João Roma se 

há algo mais a ser feito com outros impostos. Em seguida, o deputado 

supracitado respondeu que, para o avanço das reformas, os entes 

federativos precisam apoiá-las. Na sequência, o Senhor Marcelo 

Alexandrino Souza, Presidente da Associação Comercial e Empresarial 

de Feira de Santana, indagou se a reforma do sistema tributário será 

aprovada no ano em curso e parabenizou o discurso do Ex-Prefeito 

Municipal de Feira de Santana, o Senhor José Ronaldo de Carvalho. Disse, 

por fim, que as reformas políticas e tributárias são importantes. Logo após, 

nada mais havendo, o Presidente deste Legislativo agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a presente Sessão. Para constar, eu, Dayana 

Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Câmara, 

lavrei esta ata, que segue assinada. 

 

 


