
O setor industrial apoia a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 110 e entende que é urgente sua apreciação pelo 
plenário do Senado. A PEC 110 está pronta para deliberação 
pelos senadores, pois, além de incorporar pontos de 
aperfeiçoamento resultantes do longo debate sobre o tema, 
é fruto de um trabalho de busca pelo consenso feito com 
muita propriedade pelo senador Roberto Rocha (PSDB/MA).
A apresentação, no Senado, do último parecer à PEC 110 
retrata a convergência ampla que se formou em torno 
do tex to ,  uma vez que con tou  com a par t i c ipação 
de representantes do governo federal, de todos os estados 
e do Distrito Federal, e de municípios. A proposta vai gerar 
relevantes efeitos econômicos e sociais.
A PEC 110 propõe uma reforma tributária que vai eliminar 
as distorções e simplificar a tributação sobre o consumo. 
O resultado da sua aprovação será, seguramente, 
a aceleração do ritmo de crescimento econômico do Brasil. 
Apenas com mais crescimento econômico será possível 
melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e criar 
os empregos de que nossa população precisa.

Crescimento econômico: ganhos para todos
Os estudos disponíveis mostram que uma reforma tributária ampla, 
nos moldes propostos pela PEC 110, tem uma enorme capacidade 
de acelerar o crescimento da economia. Estudos de profi ssionais 
renomados que fazem parte de instituições como o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) 
indicam que a reforma tributária ampla tem capacidade de 
aumentar em até 20% o ritmo de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro nos próximos 15 anos.
Se a economia do Brasil cresce mais rapidamente, ganham 
todos os setores econômicos, ganham todos os níveis 
de governo e, principalmente, ganha a população brasileira.

A PEC 110 garante competitividade aos produtos brasileiros
A modernização do sistema tributário feita pela PEC 110 permitirá 
que os produtos brasileiros possam competir em condições 
de igualdade no mercado internacional. Por essas razões, 
as instituições signatárias deste documento apoiam fortemente 
a urgente aprovação da PEC 110 pelo plenário do Senado.

Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco:
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