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ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. 116 e art. L20, inciso X, do Regimento interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, combinado com art. 30, parágrafo 2", inciso V, da

Constituição do Estado do Amazonas, que seja enviado indicação em forma de

Requerimento ao Excelentíssimo governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda

Lima. lndicando que toda aquisição de material realizada em função de enfrentamento,

prevenção e combate ao novo coronavírus - COVID L9, seja realizada pelo Governo.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Diante do cenário em que estamos vivendo, vem à tona medos e inseguranças na área de

saúde, principalmente no que tange aos investimentos de recursos disponíveis para nosso

Estado.

A transparência nos gastos é de suma importância para uma análise da gestão adequada dos

recursos. Sabe-se que atualmente a responsabilidade na aquísição de materiais realizada em

função de enfrentamento, prevenção e combate ao novo coronavírus - COVID 19 é

distribuída às Secretarias. Mas, diante do cenário atual há uma necessidade de concentrar

em um úníco órgão esta gestão de gastos para facilitar a análise do emprego correto dos

recursos disponíveis. Desta forma que a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, seja o

órgão responsável pelas aquisições/compras, assim concentrando toda a gestão dos

recu rsos.
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Para isso, indico que o Governo, adote ação concentrada, com medidas de compromisso

fiscal para manter os gastos governamentais em patamar sustentável e de fácil prestação de

contas.

Desde que o Estado do Amazonas decretou situação de emergência na saúde Pública e a

Secretaria de Estado de Saúde decretou plano de contingência. O cenário é preocupante.

O quadro atual requer medidas muito cautelosas. Por isso, como forma de evitar resultados

negativos, concluo que a transparência é, assim, fundamental para a análise da aplicação

correta e responsável dos recursos.

Diante de todo o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

indicação em forma de Requerimento.

Desta forma, requeiro à mesa diretora da casa, com aquiescência do Soberano Plenário, na

forma Regimental, que seja encaminhado lndicação na forma de Requerimento ao

Excelentíssimo governador do Estado do Amazonas, Sr, Wilson Miranda Lima. lndicando que

toda aquisição de material realizada em função de enfrentamento, prevenção e combate ao

novo coronavírus - COVID 19, seja realizada pelo Governo.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus, 10 de junho de 2020.

JOÃO rUrZ

Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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