REQUERIMENTO Nº

, DE 2008

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado
com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal,
solicito que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda, para que este providencie, no estrito termo do
prazo constitucional e de suas responsabilidades, as seguintes informações:

1) o total dos pagamentos efetuados pelos estados, Distrito
Federal e Municípios desde 2003 em relação a dívida contratual que os
mesmos têm para com a União;
2) o valor do saldo da dívida supracitada dos estados, Distrito
Federal e Municípios na presente data;
3) todos os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal para
cada um dos estados nos últimos 3 trimestres.

JUSTIFICAÇÃO
A crise econômica mundial tem demonstrado toda a sua
gravidade. Já não restam mais dúvidas de que o ano de 2009 registrará uma
forte desaceleração da economia mundial. A tese que afirmava que os países
emergentes poderiam vir a ficar de fora dos piores efeitos de tal crise já não se
sustenta. Gigantes do setor financeiro necessitam de apoio, assim como várias
empresas desde montadoras até construtoras. No Brasil, um dos principais
problemas que essa crise poderá vir a ter é a redução drástica da receita dos
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diversos entes da federação. Tal redução dar-se-á devido à redução da
atividade econômica. O principal imposto dos estados é o ICMS, portanto ao
se reduzir a atividade econômica e o consumo, a receita cai quase que
imediatamente. Dentro desse contexto, tornar-se-á impossível aos diversos
entes da federação de honrarem seus compromissos. A dívida para com a
União é das mais pesadas para os Estados, visto que está vinculada ao IGP.
Portanto, o presente requerimento visa a poder quantificar a saúde financeira
dos estados antes do agravamento da crise econômica internamente.
Sala das Sessões,

Senador RAIMUNDO COLOMBO
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