
 

 

 
Assessora do SINDICOMIS/ACTC fala sobre as ações das Entidades e Reforma 

do PIS/Cofins com o deputado Laércio Oliveira 
 
No dia 10 de maio, a assessora de Relações Governamentais e Institucionais do 

Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de 
Carga e Logística do Estado de São Paulo – 
SINDICOMIS e da Associação Nacional das Empresas 
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de 
Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, Tatiane 
Moura, participou de audiência com o deputado 
federal Laércio Oliveira, atual Presidente da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Sergipe - Fecomércio-SE e vice-
presidente da Confederação Nacional do Comércio – 
CNC, ocasião em que destacou várias ações 

empreendidas pelas Entidades, e inclusive falaram sobre a Reforma do 
PIS/Cofins.  
 
“Entreguei ao deputado um exemplar do Livro: “SINDICOMIS 70 ANOS – Início de 
um novo ciclo” obra editada para comemorar o Jubileu de Vinho do Sindicato, 
que contém uma entrevista dele no capítulo 06 “Parlamentares apoiam lutas do 
SINDICOMIS”, na qual o parlamentar fala sobre as relações das entidades que 
representa com o SINDICOMIS/ACTC” relatou. 
 
A Assessora também ressaltou a participação do SINDICOMIS/ACTC na 
Intermodal South America 2018, realizada em março último, visto que o evento 
é considerado pelos executivos da Indústria como uma plataforma estratégica 
para geração de novos negócios, sendo, portanto o principal acontecimento para 
o setor de logística e comércio exterior na América do Sul.  
 
Durante a reunião, destacou também a importância do Comitê Técnico de 
Comércio Exterior e Fiscal - COMITEC do SINDICOMIS/ACTC para fomentar o 
diálogo com os setores público e privado. 
 
Tatiana comentou ainda com o deputado federal Laércio Oliveira sobre os planos 
da Diretoria de ampliar a abrangência do SINDICOMIS para nível nacional. “Na 
sequência, comuniquei a ele sobre a proposta do SINDICOMIS/ACTC de instituir 
o Dia Nacional do Comissário de Despacho, dada a importância desta categoria 



 

 

para a economia do País.  O deputado Laércio Oliveira, por sua vez, colocou-se à 
disposição do Sindicato e da Associação para contribuir com o que for necessário 
para a elaboração de um possível projeto de lei em nível federal sobre o tema. 
Assim comuniquei ao parlamentar a inteira disponibilidade e empenho do 
presidente do SINDICOMIS/ACTC, Luiz Ramos, no sentido de unir esforços para a 
viabilizar dessa proposta”, registrou. 
 
Deputado se posiciona contra a reforma do PIS/Cofins  
No encontro foi discutida ainda a Reforma do PIS/Cofins, que está na agenda 
prioritária do governo para 2018. Inclusive, a Receita Federal anunciou que a 
proposta está pronta e que em breve o conteúdo desta reforma será divulgado.  
 
Laércio Oliveira salientou que o posicionamento da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) é totalmente contrário a esta proposta de Reforma do PIS/Confis. 
O deputado ressaltou ainda que o setor de comércio exterior, também poderá 
ser atingindo caso venha a ser aprovada essa reforma. “Com a alíquota o 
aumento do serviço passa de 7% na média e sai do processo não completivo de 
3.65% para 9.25%, acarretando aumento da carga tributária. O governo defende 
que não é aumento, porque se pode compensar, mas em muitas atividades não 
tem o que compensar, não tem insumos”, observou. 
   
O Deputado ainda destacou a importância das Entidades atuarem frente à 
mobilização nacional contra o aumento do PIS/Confis, “pois para o Brasil crescer 
e gerar empregos é preciso afastar as ameaças de aumento de impostos”. 
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