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REQUERIMENTO N° 51G DE 2015.

AUTOR: DEPUTADO RICARDO NICOLAU

ASSUNTO: MOÇAO DE REPÜDIO ao Governo Federal como forma de 
protesto, pelo tratamento desigual na transferência de recursos 
federais em relação aos Estados do Norte e Nordeste, acarretando 
prejuízos para o Estado do Amazonas em aproximadamente R$ 
8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais).

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente, Deferido pela Presidência
C "  '

Senhores Deputados: Em S \  /

Senhora Deputada: ________
Vice

Requeiro na forma regimental o apoio dos nobres parlamentares para esta 
Moção de Repúdio contra o Governo Federal, como forma de protesto, pelo tratamento 
desigual na transferência de recursos federais em relação aos Estados do Norte e 
Nordeste, acarretando prejuízos para o Estado do Amazonas de aproximadamente R$ 
8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais).

No ano de 2014, o Estado do Amazonas arrecadou o montante de R$ 
14,891 bilhões em impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) na Delegacia da Receita Federal em Manaus. No mesmo ano, 
entre transferências obrigatórias e convênios, o Estado do Amazonas e seus Municípios 

receberam do Governo Federal apenas R$ 5,946 bilhões em repasses constitucionais, de 
acordo com relatório do Tesouro Nacional, tendo assim, um déficit de R$ 8.945 bilhões, 
ou seja, o Estado do Amazonas deixou de receber tal montante.

mçie-se
2> / 'cohí

Para efeito de comparação, em dezembro de 2014, a arrecadação de nosso 
Estado, de R$ 1,438 bilhão, foi responsável por 44,41% de toda a arrecadação da 2a 
Região Fiscal, composta por todos os estados da região Norte, exceto Tocantins^gue foi 
de R$ 2,824 bilhões.
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Ratificamos, portanto, que o Amazonas é o único Estado do Norte e 
Nordeste que recebe menos do que arrecada para a União em função da atual divisão do 
bolo tributário do país, portanto, precisa de mais investimentos, não podendo abrir mão de 
R$ 8 bilhões que, ano a ano, vêm sendo retirados do povo.

Ressaltamos que os índices sociais, econômicos e de desenvolvimento 
humano registrados no Estado do Amazonas são praticamente idênticos aos dos Estados 
vizinhos das regiões Norte e Nordeste, onde todos os entes federativos são pobres, mas 
recebem repasses federais maiores que os transferidos para o Amazonas.

O Amazonas carece de investimentos concretos por parte do Governo 
Federal, haja vista que os recentes grandes empreendimentos construídos neste Estado, 
a exemplo da Ponte Rio Negro e da Arena da Amazônia, resultam de financiamentos 
feitos junto à União que serão pagos pelo povo amazonense.

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), o IDH é o índice que avalia 
a qualidade de vida nos municípios, ao analisar os fatores renda, educação e saúde. 

Conforme dados divulgados pela ONU no final de 2014, o IDH de Manaus é o pior entre 
16 regiões metropolitanas do país, possuindo 0,737 de IDH. Após dez anos de criação, da 

Região Metropolitana de Manaus, apenas três cidades (Presidente Figueiredo com 0,647 
IDH, Rio Preto da Eva com 0,611 IDH e Iranduba com 0,613 IDH) conseguiram avançar e 
conquistaram classificação de IDH "médio". Tapauá, Barcelos, Maraã, Pauini, Santo 
Antônio do Içá, Ipixuna, Santa Isabel do Rio Negro, Itamarati e Atalaia do Norte estão 
entre os 50 piores IDHs do país. Atalaia do Norte, o terceiro pior IDH -  0,450 possui 

receita anual de R$ 27 milhões e recebeu, em 2013, R$ 14,5 milhões de transferências 
obrigatórias do governo federal.

A título exemplificativo, IDH de municípios do Acre: Cruzeiro do Sul que 
possui 0,664 de IDH, Xapuri com 0,599 de IDH e Jordão com 0,469 IDH e municípios do
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Maranhão: Bacabal 0,651 de IDH, Santana do Maranhão 0,488 de IDH e Centro do 
Guilherme com 0,542 de IDH.

Entendemos que a Âssembleia Legislativa do Estado do Amazonas precisa 
adotar um posicionamento oficial sobre o tratamento que o governo petista tem dado ao 
Estado, retirando recursos, sem investimentos, demonstrando um desequilíbrio na 
distribuição de repasses constitucionais da União para o Estado.

Diante do exposto, requeiro a Mesa Diretora, na forma regimental, MOÇÃO 
DE REPÚDIO, como forma de protesto, pelo tratamento desigual na transferência de 
recursos federais em relação aos Estados do Norte e Nordeste, acarretando prejuízos
para o Estado do Amazonas em aproximadamente R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de 
reais).
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ASSUNTO: IVIuyÃu u t  KtKUUiu ao Governo Federal como forma de protesto, pelo tratamento 
desigual na transferência de recursos federais em relação aos Estados do Norte e 
Nordeste, acarretando prejuízos para o Estado em aproximadamente R$ 
8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais).
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