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Coniribuiçrio da COIAB 
na discussão sobre 
a crtação de territorios 
federais - uma breve análise 
da proposta de criação 
de territórios federais no 
Amazonas - elaborada pelo 
assessor de comumcação 
Manuel S Lima. 

I. Retrospectiva Histórica 

A proposta de criação de territórios federais não é nova. Em 1996 o d~tado Euler 
1 • Ribeiro (PFL-AM) propôs a criação de dois territórios federais: Alto Rio Negro e Alto . 

Solimões. Pela proposta de Euler Ribeiro, o Território Federal do Alto Rio Negro 
compreenderia os municípios de São Gabriel da Cachoeíra, Barcelos. .Santa Isabel do Rio 
Negro e Japurá. A proposta embora tenha sido simpática ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e pelo governador Amazonino Mendes. não foi bem aceita pela equipe econômico 
do governo federal e pela Comissão de Economia e Finanças da Câmara dos Deputados. · 
Tanto os técnicos do governo federal. quanto o relator da matéria na Câmara dos 
Deputados, consideraram que os custos seriam muitos altos para criação da estrutura 
administrativa necessária. 

Em 1997,'no auge da discussão, COIAB~ os partidos. de esquerda {PT, PC do B e 
BSB), sindicatos. CIMI:, e outras entidades mobilizaram-se contra a proposta ~ promoveram 
o sem seminário, realizado no auditório da FIRAM (Federação das Indústrias do Estado do 
Amazonas), do qual participaram inúmeras lideranças indígenas, das respectivas regiões, 
incluindo o então presidente da FOilUlf, Pedro Garcia, e o então coordenador geral do 
CGTT (Conselho Geral da Tribo Ticuna), Pedro Inácio, O seminário foi encerrado com a 
assinatura de um documento contrário a criação dos referidos territórios. A. posição do 
Movimento Indígena levou em consideração a falta de regularização das terras indígenas 
(na época as terras do Alto Rio Negro e do Vale do Javari ainda não tinham sido 
demarcadas), conflitos e invasões de terras, sobretudo no Alto Solimões. A conjuntura, 
portanto. na época íitdicava que caso a proposta fosse concretizada as organizações 
indígenas seriam fragilizadas e os povos indígeruts sofreríam um aumento de pressão sobre 
as terras índígenas.. uma vez, que ~ler Ribeiro e outros políticos defensores da proposta. 
consideravam que havia nessas regiões "muita terra para pouco índio", o mesmo chavão 
que o senador MozariJdo. Cavalcante, defensor da proposta atual. ·Como · resultado da 
mobilização dos organizadores do.referido sem1nário e das posições contrarias da equipe 
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econômica e do relator da Comissão de Economia e Finanças da Câmara dos Deputados, a 
proposta não vingou. 

II. Proposta atual 

A proposta original é de autoria do senador Mozarildo Cavalcante (PFL-RR) que 
defendeu a criação do Estado dó Solimões. Porém, o relator da proposta, senador Jeferson 
Péres (PDT-AM) considera que a criação de um Estado significaria um custo muito elevado' 
em termos de estrutura administrativa. Além de que um estado necessita dispor: de recursos 
próprios, ou seja, possuir uma att«adação de tributos suficiente paca. mante. -0 
funcionamento da máquina administrativa, enquanto a manutenção de territórios federais 
resulta de transferências de recursos da União para os governos dos territórios. E os 
municípios em questão não possuem arrecadação própria e dependem basicamente do 
repasse do Fundo Nacional dos Municípios, proveniente da União, e de repasse de parcelas 
da. arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Com esses 
argumentos Jeferson Péres propôs no seu parecer a criação de três territórios federais: Rio 
Negro, Solimões e Juruá. Pela proposta do relator o território federal do Rio Negro reunira 
os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, sendo a 
capital São Gabriel da Cachoeira; enquanto o do Solimões deverá compreender os 
municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, 
Santo Antônio do Içá, Amaturá, Toanatins, Japurá, Maraã, Fonte Boa, Uairini, Alvarães e 
Jutai, com capital em Tabatinga; e o território do Juruá deverá. ser constituído pelos 
municípios de Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Envira, Itamarati, Carauari, Juruá, sendo que 
provavelmente a capital será Eirunepé. 

Conforme dados do IBGE, de 1996, nos limites dos territórios propostos. a 
população do Rio Negro é de 55.204 habitantes. com 24.557 eleitores. No Solimões a 
população é de 213.536 habitantes, sendo 85.971 eleitores. E no Juruá a população é 99.627 
eleitores, com 5 5 .126 eleitores. 

m. Justificativa para ctjaç.ão 

Tanto na proposta atual, como na proposta de Euler Ribeiro. é que o Estado do 
Amazonas possui um território muito extenso, com cerca de 1,5 milhões de .quilômetros 
quadrados, que toma muito difícil governa-lo. 

O senador Jeferson Péres, porém, argumenta ainda que, sendo transferidos recursos 
da União para a manutenção desses territórios haverá mais distribuição de renda, haja vista, 
que parte do dinheiro necessariamente deverá circular nas respectivas regiões. 
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Enquanto, os recursos de parcelas do ICMS, não seriam repassados aos territórios 
federais, porque o ICMS é um imposto de competência dos estados. portanto produz renda 
para os estados. Com isso o Estado Amazonas, ou melhor o que sobrar do atu.~ Estado do 
Amazonas, vai dispor de mais recursos próprios, porque cerca de 98 % da economia ·do 
estado está concentrada na cidade de Manaus, em razão do Distrito Industrial Em outras 
palavras, o Governo do Estado ficará com um "bolo" maior porque vai dividir .corn menos 
municípios. 

IV. Posição dos atores sociais em. relação à proposta 

a) favoravel 
1 

A parte mais interessada parece ser os políticos locais, porque cada território terá . 
direito a quatro vagas na Câmara dos Deputados. Isso significa um aumento de 12 
deputados na Bancada da Ama2ônia. Atém do fato de que o governador de u:iii territôrio · 
federal é indicado pelo Presidente da República e, muito provavelmente serão' escolhidos 
políticos locais, através de articulações, conchavos e outros expedientes da política: 
partidária. Vale ressaltar que na. audiência promovida pela Assembléia Legislativa, em 04 
de dezembro, último, o então prefeito de São Gabriel da cachoeira, Amilton Gadelha, foi a 
favor da criação do território federal. 

b) Contrários 

Empresários locais, através da ACA (Associação Comercial do Amazonas) e 
FIBAM vêm manifestando posição contrária porque consideram prejudicial à manuéenção 
da Zona. Franca. Pesquisadores e acadêmicos de esquerda também são contrários porque 
consideram que para governar e desenvolver o interior não é preciso dividir o estado em 
territórios e defendem a criaeão de pólos de desenvolvimento. 

Os partidos de esquerda também são contrários. O PT e o PC do B já manifestaram 
posição contraria em relação à questão e também defendem a criação de pólos de 
desenvolvimento. Tal posição foi manifestada durante audiência pública na Assembléia. 
Legislativa do Amazonas, no dia 04 de dezembro, último. 

e) Posições não definidas publicamente 

Contudo. o Presidente Fernando Henrique Cardoso o governador Amazonino 
Mendes, até o momento ainda não manifestaram opinião sobre o tema. Para o governo 
federal .implica mais gastos do orçamento da União, porém. garante mais poder de 
interferência nas respectivas regiões. Para o governo do Amazonas a questão vem 
acompanhada um. dilema. De um lado a criação aumenta a bancada e consequeetemente 
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mais poder de barganha no Congresso Nacional. De outro lado, setores do governo do 
Amazonas e empresários locais consideram que a criação dos referidos territórios enterrará 
o principal argumento para justificar a manutenção da Zona Franca de Maoáus, cuja a 
SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), juridicamente tem como meta 
primordial propagar o desenvolvimento na Amazônia Ocidental. Amazonino Me.odes 
também vem de:fendendo que o Amazonas se beneficie de recursos internacionais pela 
preservação das cobertura florestal, a maior de todo o Brasil, argumentando que o modelo 
Zona. Franca reduz o impacto sobre os reeersos natutais. Amazoníeo Mendes .tem citado 
que uma das formas de obter recurso internacionais seria através do chamado «resgate do 
carbono", através do processo natural realizado pelas árvores, nesse sentido a redução do 
território em cerca de 40 %, tal como prevê a proposta de criação dos três territórios, será. 
prejudicial à. Zona Franca e as intenções do governo estadual de obter recursos com o 
chamado "resgate do carboeo". 

Na esfera do governo federal e das forças armadas podem alguns. setores ser 
beneficiados. A Policia Federal aponta a região de fronteira como uma situação de risco em· 
razão do narcotráfico e da guerra civil na Colômbia. O ex-comandante da Aroazôrtia 
manifestou em diversas entrevistas opinião de que o Brasil corre risco de perder a soberaeta 
na.s respectivas regiões em. razão de conflitos na Colômbia e pela existência de grandes 
terras indígenas e a presença de ONGs atuando na região. A criação de territórios pode 
fo~talec.er a pr~sença das forças armadas e do serviço de inteligência e Polícia. Federal na: 
faixa de fronteira. 

d) Posição da COIAB 

A COIAB não vem manifestando posição definida, porque considera. que, embora a 
conjuntura seja diferente do que era em 1996, cada região apresenta problema próprios e 
considera importante que as organizações dessas regiões promovam o debate para subsidiar 
a posição da própria COIAB. Essa. tem sido a posição da COIAB quando tem sido . 
convidada para participar de debates sobre a questão. 

V Tramitação da proposta no Congresso Nacional 
O parecer do senador Jeferson Péres foi aprovado no Senado e segue para Câmara 

dos Deputados. Caso a Câmara aprove, o Tribunal Regional Eleitoral terá seis meses para 
realizar um plebiscito em todo o Est.ado do Amazonas. O Senador Jeferson Péres, numa 
visão otimista, acredita que o projeto será aprovado nesse ano, ainda no primeiro semestre e 
que o plebiscito deve acontecer no segundo semestre desse ano. 
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Manaus, 17 de janeiro de 2001. 

De: Manuel S. Lima - assessor de; comunicação 

À 
Coordenação Executiva da. FOIRN 

Prezados Senhores (as); 

Atendendo à solicitação do Sr. Benjamin Castro (tesoureiro da COIAB) estou 
enviando o presente texto sobre a criação de territórios federais. ! 

Aproveito a oportunidade para informar que não foi possível a presença da COIAB 
na Reunião do Conselho da FOIRN porque não conseguimos vagas nos vôos de 
Manaus/São Gabriel da Cachoeira. 

Na.da mais pelo momento e na expectativa de que o presente· texto possa contribuir 
no debate, reiteramos votos sucesso para nova Coordenação Executiva da F.OlRN, assim 
como para o Conselho da FOIRN. 

Afencio:? cÍ 1~ 
,'1S3-CS5of2. .s« Ci>MoAJlc~- 
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