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COMO CONSIDERAR O TRATAMENTO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
AO PLEITO DE MANUTENÇÃO DE, PELO MENOS, UMA SUPERINTENDÊNCIA AQUI NA REGIÃO NORTE? 
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Digníssimas Autoridades, Senhoras cidadãs e cidadãos amazônicos,
 
Apesar da manifestação dos três poderes do Estado do Pará e da bancada unificada dos nossos 
parlamentares federais pela manutenção de uma Superintendência da Receita Federal na Região Norte, 
atualmente sediada em Belém, a administração do órgão, provavelmente sem o conhecimento direto do 
presidente Bolsonaro, e sem que os nossos representantes tenham recebido, até agora, qualquer retorno 
do pleito apresentado, tenta transformar em fato consumado a extinção da Superintendência da Amazônia 
aproveitando-se do recesso judicial e parlamentar federal e estadual, numa evidente desconsideração ao 
nosso ente federativo.
Dizemos isto, porque tomamos conhecimento pela grande mídia local (06/07) que nesta próxima quinta e 
sexta-feira, dias 11 e 12/07, o Superintendente da Região Fiscal com sede em Brasília, senhor Antônio 
Henrique Lindemberg Baltazar, sem que tenha havido nenhuma autorização normativa de intervenção na 
superintendência da Amazônia, que ainda está vigente no Regimento da RFB, estará em Belém, para 
estabelecer as adaptações que ele acha necessárias para a incorporação da 2ª Região Fiscal da Amazônia 
pela 1ª Região Fiscal de Brasília/Centro Oeste.
Mais preocupante ainda, é que para impor esse fato consumado, ainda não regulamentada por qualquer 
norma interna, esse gestor mandou convocar todos os servidores da Receita de Belém para reunião em 
ambiente fora da instituição, (em um grande hotel da capital), num movimento de demonstração de força 
hierárquica, com vistas a contornar qualquer resistência interna.
Como representante do povo paraense, e tendo abraçado a causa dos contribuintes da Amazônia, 
exportadores, importadores, industriais, comerciantes, advogados tributaristas, contadores, despachantes 
aduaneiros e dos servidores da RFB, protestamos contra essa atitude em relação ao pleito dos três poderes 
do Pará e contra esta tentativa de pressão sobre os servidores amazônicos da Receita Federal.
Reiteramos que Estado do Pará representa hoje o segundo maior saldo da balança comercial, atrás apenas 
de Minas Gerais e no ano passado, contribuiu com US$ 14,4 bilhões em exportações.
A extinção da Superintendência da Região atenta contra a Constituição Federal em seus artigos 37, inciso 
XXII e Art. 52, inciso XV, que contemplam respectivamente, a necessidade de gestão regionalizada e 
compartilhada entre entes federativos, e a prerrogativa do Senado Federal em Avaliar a 
estrutura e eficiência do sistema e administração tributária.
Diante disso, nos dirigimos aos Excelentíssimos Senhores presidentes do 
Brasil, Jair Bolsonaro, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre; aos 
Excelentíssimos Governadores dos estados da Região Norte, 
representado aqui pelo Governador Hélder Barbalho; aos digníssimos 
parlamentares federais de nossa região; para que façam valer 
realmente os interesses do Brasil, da Amazônia e do Estado do Pará, 
evitando mais esta concentração de poder em Brasília, que se choca claramente 
com o lema "Mais Brasil e Menos Brasília", propagado pelo Presidente em sua 
campanha eleitoral.
Por último, como Deputada Estadual e cidadã desta região, nosso mandato estará 
atento para que se prevaleça sempre à justiça e os interesses da nossa população, 
historicamente a margem das decisões nacionais. Jamais deixaremos de lutar pelos 
direitos constitucionais dos paraenses e dos Amazônidas. Somos brasileiros e 
brasileiras e temos o direito de participar, de maneira consistente, de ações que beneficiem também nossos 
filhos e netos.
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