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Nova emenda ao Projeto de Reforma 
Tributária pretende racionalizar o sistema

 O  economista Bernard Appy, diretor do Centro de 
Cidadania  Fiscal (CCiF), apresentou uma proposta de 
racionalização do sistema tributário, que foi formalizada pelo 
deputado  Mendes  Thame (PV-SP), na  Câmara  Federal.  A 
proposta  foi  formulada  como  uma  emenda  subs�tu�va  global 
de  nº 7/2018  ao  Projeto  de  Reforma  Tributária (PEC 293-
A/2004),  protocolada  no  dia  14.8,  junto  à  Comissão  da  
Reforma  Tributária  da  Câmara  dos  Deputados.
 A proposta de reforma do modelo brasileiro de 
tributação de bens e serviços de Appy pode acelerar a tramitação 
da Reforma Tributária no Congresso Nacional, iniciando votações 
logo após as eleições. A ideia é ter a proposta votada até 
dezembro deste ano. 
 Nesta perspec�va, o relator da Proposta de Emenda à 
Cons�tuição (PEC) da Reforma Tributária, deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), irá apresentar parecer da proposta nos 
próximos dias. Hauly vem mantendo reuniões e audiências com 
especialistas do meio fiscal e jurídico, além de representantes do 
governo e empresários.
 O CCiF propõe a subs�tuição de 5 tributos atuais (ICMS, 
ISS, PIS, Cofins e IPI) por um único imposto, o IBS (Imposto sobre 
Bens e Serviços), cuja receita seria compar�lhada entre a União, 
os estados, o DF e os municípios, e cujas caracterís�cas, segundo 
Appy, refletem “as melhores prá�cas internacionais”.
 Para  o  economista ,  a  su a  p rop osta  melhora 
significa�vamente a qualidade do sistema tributário. “A nossa 
proposta vai tornar o sistema tributário mais simples, 
transparente e neutro, beneficiando o crescimento a longo prazo 
do Brasil”.
 O CCiF informa que a principal novidade da proposta de 
emenda é o padrão de transição, tanto para as empresas 
(subs�tuição progressiva dos cinco tributos atuais pelo IBS ao 
longo de dez anos), como para a distribuição federa�va da 
receita  do  IBS (transição em  cinquenta  anos).  Tal  modelo de  

transição além de não afetar a carga tributária, permite 

minimizar  muitas  das  resistências encontradas em 

propostas  anteriores  de  Reforma  Tributária.
 Para Appy, os bene�cios esperados com as 
mudanças propostas são: a) grande simplificação do 
sistema tributário brasileiro, contribuindo para uma 
expressiva redução do custo de apuração e pagamento de 
tributos pelas empresas e para a redução do li�gio sobre 
matér ias  tr ibutár ias;  b)   ampl iação da taxa de 
inves�mentos; e c) eliminação de distorções que 
prejudicam a produ�vidade e o potencial de crescimento do 
país.
 Para quem não conhece, o Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF) é um espaço independente que tem como 
obje�vo contribuir para a simplificação do Sistema 
Tributário Brasileiro e para o aprimoramento do modelo de 
gestão fiscal no país. Neste sen�do, o CCiF tem uma agenda 
que trata das várias categorias de tributos − bens e serviços 
(consumo), renda, folha de salários, patrimônio  e  regimes  
simplificados.

Bernard Appy quer acelerar a Reforma 

Tributária na Câmara Federal.
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 Resgatar experiências do passado é uma maneira de valorizar a vida. Foi 

assim que aconteceu, no dia 15/8, o encontro de aposentados, promovido pelo 

Afrem Sindical. Afinal, já dizia o velho ditado: “Recordar é viver”. Cerca de 25 

aposentados es�veram presentes e �veram a oportunidade de rever os colegas 

da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife. 
 O presidente do Afrem, Fábio Macêdo, esteve presente, juntamente com 

o diretor administra�vo-financeiro, Luiz Ferreira; o secretário-geral, João Victor 

da Araújo; o diretor social, José Anchieta Belém, e a diretora de Aposentados, Ana 

Regina Monteiro.

Aposentados reúnem-se em almoço no Afrem Sindical 

 O Sindicato promoveu um almoço para pres�giar os 

auditores recém-empossados na Prefeitura do Recife. O evento 

ocorreu no dia 3/8, no Pomodoro Café, em Casa Forte. Os novos 

servidores são: Aline Luna de Assis; Cecília Sampaio Ferreira da 

Silva; José Almeida do Nascimento Neto; e Raphael Henrique 

Cavalcante Santos. Da diretoria do Afrem Sindical, par�ciparam 

Fábio Macêdo, Luiz Ferreira, João Victor e Ana Regina Monteiro. 

Também es�veram presentes alguns auditores: Karla Barradas, 

Niedja Lins, Luiz Marcos, Luiz Alberto e Roberval Rocha. A 

publicação das nomeações dos aprovados ocorreu no Diário 

Oficial do dia 14/6/18.

Afrem pres�gia recém-empossados 

Cyro José, Fabio Macedo e Elias Guarino

Albary de Sá e José Olivaldo
Lídia Diógenes, Luiz Ferreira, Maria Cris�na 
e Ana Regina José Geraldo, João Ba�sta e José Anchieta

Paulo Santana e esposa Maria Auxiliadora e esposo Elta Maria e Ana Regina

Expediente



 A Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos 

Municipais e Distritais (Anafisco) vem mantendo ar�culações sobre o 

processo de elaboração da Reforma Tributária em vários estados do 

país. O presidente da en�dade, Cássio Vieira, reuniu-se com o 

deputado Mendes Thame (PV-SP), no dia 8 de agosto, para debater a 

necessidade de racionalização do sistema tributário. A en�dade 

defende o respeito à autonomia municipal. 

 A emenda, apresentada por Thame e sugerida por Bernard 

Appy, tem como peculiaridades assegurar a competência para os 

municípios definirem suas respec�vas 

alíquotas do IBS, além de garan�r, em 

âmbito cons�tucional, a atuação 

coordenada entre União, estados, 

Distrito Federal e municípios na 

fiscalização do imposto. 

 "Ainda que mereça aperfei- 

çoamentos, a emenda traz significa�vos 

ava n ço s  a o  d e b ate  d a  Refo r m a 

Tributária,  na medida em que a 

autonomia financeira e administra�va 

dos municípios é tratada com maior 

cuidado, frente aos princípios cons�tucionais 

da Federação", comenta Cássio Vieira, 

presidente da Anafisco.
 Anteriormente, a Anafisco promoveu 

outras três reuniões para ar�cular a Reforma 

Tributária: Brasília (DF), Londrina (PR) e São 

Paulo. Em Brasília, a reunião foi com assessores 

do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), no 

qual o presidente da Anafisco e auditor do 

Tesouro Municipal de SP, Cássio Vieira, convidou o presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo. Em Londrina, o deputado Hauly 

e  Fábio Macêdo trocaram ideias sobre a tramitação da Reforma Tributária. 
 “As reuniões com o deputado Hauly e seus assessores foram importantes para a necessidade de mudanças na proposta 

de Reforma Tributária. São poucos dados para alterações profundas no sistema tributário, principalmente, se a reforma propõe 

que os municípios percam sua principal receita própria e passem a viver de repasses. Acreditamos, a par�r de nossos estudos, 

que haverá uma forte redistribuição de receitas e comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro de municípios que 

arrecadam ISS”, falou Macêdo.
 Já em São Paulo, a reunião do presidente da Anafisco, Cássio Vieira, foi com Bernard Appy, diretor do Centro de 

Cidadania Fiscal (CCiF). Appy informou ainda que vem mostrando a todos os candidatos à Presidência da República, 

independentemente de posicionamento polí�co, que sua proposta de Reforma Tributária é uma agenda de racionalização do 

sistema tributário. Para ele, a proposta não é ideológica, ou seja, é compa�vel com o programa de todos os candidatos.

Anafisco ar�cula Reforma Tributária em vários estados do país

Fábio Macêdo, junto ao 
presidente da Anafisco, 
Cássio Vieira, na reunião 
com a Anafisco em 
Brasília.

Da esquerda para direita, o 
presidente da Anafisco, 
Cássio Vieira; o vice-presidente 
do Sindasp, Rafael Rodrigues 
Aguirrezábal; e Bernard Appy, 
do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF). 

Deputado Mendes Thame e o 
presidente da Anafisco, Cássio 
Vieira, ar�culam a Reforma na 
Câmara Federal.
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 José Olivaldo de Holanda Pereira é auditor aposentado da 

Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife, mas nunca parou de trabalhar. 

Com 81 anos, dedicou-se até maio deste ano à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, 

município que atuou desde 2005. “Não sei ficar parado e já estou ar�culando uma 

consultoria na área tributária”, explica.
 “O trabalho é a minha vida. Considero o setor público excelente. Isso me trouxe a 

condição de estudar e organizar minha família”.   
 Sua história profissional começa na década de 70. Fez o concurso público para fiscal auxiliar de rendas da 

Prefeitura do Recife em 1969. Em maio de 1971, foi empossado na Secretaria de Finanças, começando sua carreira na 

área pública. De 1971 até 2018, são 47 anos dedicados ao setor público.
 Até 1979, fez o trabalho externo de auditoria. Logo depois, assumiu cargos internamente. Ainda em 79, foi 

assessor da Diretoria Geral de Administração Tributária (DGAT) e logo depois, diretor do Centro de Orientação ao 

Contribuinte e diretor do Departamento de Instrução e Julgamento, 1ª Instância administa�va. Em 1988, foi diretor-

geral da Administração Tributária. Entre 1989 e 1990, saiu à disposição da Prefeitura de Jaboatão  para assumir o cargo 

de diretor-geral.
 Voltou a PCR em 1991, atuando por dois anos como assessor da DGAT. De 1993 até 2000, Olivaldo assumiu o 

cargo de diretor da Assessoria Jurídica da Secretaria de Finanças. Nesta mesma época, par�cipou como suplente no 

cargo de conselheiro do Conselho de Contribuinte, a 2ª Instância administra�va.
 Oficialmente, aposentou-se em outubro de 1999, mas ficou até o ano 2000 em um cargo em comissão. No 

entanto, sua trajetória profissional não para por aí. Foi convidado entre 2000 e 2005 para ser consultor da Secretaria da 

Fazenda da Prefeitura de Olinda. Também atuou como consultor da Compesa da área tributária. Em 2005, foi para a 

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, permanecendo até 31 de maio deste ano. 
 Olivaldo sempre atuou em diversas a�vidades profissionais. Uma delas foi o ensino. Ministrou aula de cursinho 

para concurso. Junto com Antônio Cabral, montou turmas de estudo e muitos colegas aprovados foram trabalhar com 

eles. Também viajou pela Escola de Administração Fazendária (Esaf) para ministrar cursos para servidores em vários 

estados do país. 
 Foi presidente do Afrem nos anos de 1982 a 1984. Na época, Márcia Montezuma foi vice-presidente e Cyro 

Albuquerque, tesoureiro. 
 Olivaldo casou com Maria Terezinha Brelaz no mesmo ano que tomou posse na PCR, em 

1971. Tem 3 filhos: Lívia, Andréa e Daniel, este úl�mo adotado formalmente desde os quatro 

anos. Apaixonado por livros, ele ainda mantém a ro�na de ler cinco a seis livros por ano. 

“Adoro ler”, diz sorrindo. 
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José Olivaldo: 47 anos de carreira dedicada ao setor público 

O trabalho é a minha vida. Considero o setor 
público excelente. Isso me trouxe a condição 
de estudar e organizar minha família

“
”
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