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

regimental, com base no art.116 do Regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado

do Amazonas, que seja encaminhada INDICAçÃO à Agência de Fomento do Estado do

Amazonas - AFEAM, na pessoa de seu Presidente, o Excelentíssimo Sr. Marcos Vinicius

Castro, a disponibilização de linhas de crédito exclusivas para aquisição de bicicletas, sejam

comuns ou elétricas,

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Usar a bicicleta pode ser uma alternativa de mobilidade vantajosa para driblar o trânsito

caótico das cidades do Estado. A bicicleta, além de sustentável, também pode contribuir

economicamente com as cidades e ser ferramenta de trabalho para seus habitantes.

Entender a bicicleta como laser e como fonte de emprego e renda é especialmente relevante

porque os negócios ligados a bicicleta ganham espaço, como atividades envolvendo

bicientregas, entregas em aplicativos de delivery, cicloturismo, foodbike.

Novas tecnologias não nascem do dia para a noite. Tampouco o dinheiro para adquiri-las.

Assim, nada mais lógíco que o mercado pensar em alternativas para financiar equipamentos

que, além de tecnologicamente avançados, ajudem a preservar o ambiente, servem com

lazer e fonte de renda. Sendo o caso da bicicleta.

Para estimular essa opção, indico a criação de uma linha de crédito específica para a compra

de Bicicletas (sejam comuns ou elétricas), sugerindo financiar até IOO% do valor do produto

em até 48 meses, com taxas baixas.
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O objetivo é ajudar as pessoas a chegarem mais rápido aos seus destinos, com o uso de um

transporte não-poluente. Podendo, portanto, apoiar as pessoas na busca por alternativas

reais de mobilidade urbana, de uma forma sustentável.

A bicicleta não utiliza gases poluentes, diminui os gastos de combustíveis, reduz o trânsito,

desenvolve o bem-estar e é fonte de renda.

Pesquisas mundo afora e também no Brasil já comprovam que usuários da bicicleta

consomem mais, uma vez que o modal facilita o acesso rápido e fácil aos produtos

encontrados no percurso do ciclista. É inegável o resultado positivo tanto para economia

como para o meio ambiente investir em bicicleta e em todas as suas possibilidades.

Ademais, Manaus é a Capital das Américas que mais produz bicicleta, e ainda não temos a

facilidade de compra para este modal.

Abrir uma linha de crédito especifica para a compra de bicicletas, possibilitando a aquisição

das bicicletas com ate I0O% do financiamento do valor do produto que ofereça taxas

especiais para o financiamento da compra de bicicletas. Criando condições especiais para a

compra da bicicleta, podendo firmar parceria com as fábricas. É necessário viabilizar

recursos para estimular e possibilitar o uso deste modal.

Por isso, a indicação através deste Requerimento: lndicando à Agência de Fomento do

Estado do Amazonas - AFEAM, a disponibilização de linhas de crédito exclusivas para

aquisição de bicicletas, sejam comuns ou elétricas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a provação desta indicação em

forma de Requerimento.

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

forma Regimental, que seja encaminhada INDICAÇÃO à Agência de Fomento do Estado do

Amazonas - AFEAM, na pessoa de seu Presidente, o Excelentíssimo Sr. Marcos Vinicius

Castro, para que seja disponibilizada linhas de crédito exclusivas para aquisição de bicicletas,

sejam comuns ou elétricas.
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Portanto, que seja encaminhada cópia deste Requerimento à Agência de Fomento do Estado

do Amazonas - AFEAM, na pessoa de seu Presidente, o Excelentíssimo Sr. Marcos Vinicius

Castro, no endereço: Av. Constantino Nery, n. 5733, bairro Flores - CEP: 69058-79. MANAUS

_ AM.

PTENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus, 26 de junho de 2020.

JOÃO LU|Z

Deputado Estadual - REPU BLICANOS

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor - CDC
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