
Ofício nº 298/2018/COFECON Brasília, 07 de maio de 2018

Ao Senhor
Econ. Lauro Chaves Neto
Presidente do Conselho Regional de Economia da 8ª Região - CE
Avenida Antônio Sales, 1317 – sala 102 – ED. Nordeste Center – Bairro Joaquim da Távora
Fortaleza-CE. CEP: 60.135-100

Assunto: Nota Técnica “A Reforma Tributária e o Desenvolvimento Econômico”

Senhor Presidente,

1. Confirmo que publicamos a Nota Técnica do Corecon-CE “A Reforma Tributária e o

Desenvolvimento  Econômico”  no  site  do  Cofecon,  conforme  sugerido.  A  publicação  pode  ser

acessada  pelo  seguinte  link:  http://www.cofeco..oow.br//018//1//01/co/eco. ce pbbrlicc- .oa- 

aec.icc- sobr/e /efo/m- a/icbrba-/ic- e dese.wolwicme.ao eco.omicco/.

2. Aproveito  a  oportunidade  para  registrar  que  na  semana  passada  representei  o

Cofecon em eventos sobre o assunto, em Brasília. Na quarta-feira (25/04) de manhã coordenei a

reunião do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade, na sede do Cofecon. O encontro contou

com a presença de nove instituições: Cofecon, CNBB, Oxfam Brasil, Anfip, Dieese, Inesc, Andes,

Diap e PT-DF.

3. No mesmo dia, no período da tarde, representei o Cofecon na solenidade “44 anos da

Revolução dos Cravos”, na Câmara dos Deputados. Na ocasião foi lançado o manifesto “Reforma

Tributária Solidária: Menos Desigualdade, Mais Brasil”, documento de autoria da FENAFISCO e

da ANFIP, que é parceira do Cofecon na Campanha Nacional pela Redução da Desigualdade Social

no Brasil.

4. Em função  do  empenho  deste  Cofecon  na  luta  pela  redução  das  desigualdades,

parabenizo vossa iniciativa e sugiro que esse Corecon-CE se engaje na Campanha Nacional pela

Redução da Desigualdade Social, movimento de entidades comprometidas com a sociedade civil e

que defende uma reforma tributária de caráter progressivo. A Campanha sustenta que os cidadãos

que detêm a maior parte da riqueza do país contribuam da maneira devida com o sistema tributário
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nacional,  que deve estar voltado para uma distribuição  mais  equânime da renda e das riquezas

brasileiras. A participação do Corecon-CE na Campanha se traduziria em um salutar instrumento de

difusão no Nordeste deste tema tão fulcral para o desenvolvimento econômico brasileiro.

5. Sem  mais  para  o  momento,  renovo  meus  mais  sinceros  votos  de  estima  e

consideração.

Atenciosamente,

Econ. Wellington Leonardo da Silva
Presidente do Cofecon
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