REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N°

, de 2007

Solicita informações ao Sr.
Ministro de Estado da Fazenda
sobre a existência de proposta
de renegociação da dívida
pública do Estado de Mato
Grosso junto à Secretaria do
Tesouro Nacional.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao
Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre a existência de proposta
de renegociação da dívida pública do Estado de Mato Grosso junto
à Secretaria do Tesouro Nacional:
1. Existe, na Secretaria do Tesouro Nacional, alguma
proposta em andamento sobre renegociação da dívida
pública do Estado do Mato Grosso?
2. Qual o valor atual da dívida pública do Estado?
3. Quais são as condições estabelecidas para essa
renegociação?
4. Como essas negociações poderão atender ao disposto
na Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda novas
rolagens ou acertos da dívida?
5. Anexar cópia integral da proposta, protocolada pelo
Estado de Mato Grosso na Secretaria do Tesouro
Nacional, sobre a renegociação da dívida pública.

JUSTIFICATIVA
Os principais jornais de Cuiabá vêm noticiando,
frequentemente, que o Estado de Mato Grosso estaria
apresentando à Secretaria do Tesouro Nacional um pleito pela
renegociação
da
sua
dívida
pública,
estimada
em
aproximadamente R$ 5 bilhões.
Segundo os jornais, a renegociação se daria pela cessão da
dívida junto à União à iniciativa privada e teria como meta a
rolagem da amortização do passivo, marcada para o ano de 2027.
Com a “privatização da dívida”, instituições financeiras privadas
assumiriam o pagamento à União, enquanto o Estado teria para si
a vantagem de carência de dois ou três anos para o início do
repasse ao banco credor.
Enfim, o requerimento que ora apresento tem por objetivo
esclarecer as condições estabelecidas para essa renegociação,
visto que a mesma pode servir de exemplo para que outros
Estados também busquem alternativas para reestruturar seus
passivos junto à União.

Sala das Sessões, em

de outubro de 2007.

Senador ARTHUR VIRGÍLIO
Líder do PSDB

