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Ministério da Infraestrutura 
 

Aprovação de Projeto de Lei que altera o nome da Ponte da Integração Brasil-
Paraguai.  

Senhor Ministro,  

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, passo a tratar da aprovação, pela Câmara 
dos Deputados, em 19 ago. 2021, do Projeto de Lei PL 1984/2021, que denomina Ponte Jaime 
Lerner a nova ponte de integração internacional entre Brasil e Paraguai. 

A respeito, cumpre-me informar que a aprovação daquele PL teve forte repercussão negativa 
entre autoridades, comunidade e entidades representativas de Foz do Iguaçu (Paraná, Brasil) 
e Puerto Presidente Franco (Alto Paraná, Paraguai). 

A maior contrariedade é pelo fato de a proposta não ter sido debatida com a comunidade 
local. O projeto tramitou em regime de urgência, o que impediu qualquer discussão ampla do 
assunto. 

As entidades também entendem que a designação atual está consolidada entre a população 
fronteiriça e exprime, de forma inconteste, os fortes laços de união e amizade entre os dois 
países.  

Ademais, o nome Ponte da Integração Brasil-Paraguai está gravado na pedra fundamental da 
obra, que foi lançada pelos presidentes Jair Bolsonaro e Mario Abdo Benítez, em 10 maio 
2019. 

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz) se reuniu e 
aprovou uma “Moção de Apelo” ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Otavio Soares 
Pacheco (DEM-MG), solicitando a rejeição da proposta, que agora está sob análise daquela 
Casa Legislativa.  

A prefeita de Presidente Franco, Paraguai, Senhora Julia Ferreira, participou da reunião do 
Codefoz e classificou como desrespeitosa a alteração do nome da ponte sem que o país 
vizinho fosse consultado e mencionou que pretende mobilizar autoridades paraguaias para 
contestar essa mudança. 

Como este é um assunto de extrema importância para esse Ministério e sensível ao bom 
relacionamento entre Brasil e Paraguai, entende-se como oportuno levar os fatos expostos a 
seu conhecimento. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, 
 
 
 
João Francisco Ferreira 
Diretor-Geral brasileiro 
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