
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

REQUER IMENTO N" 3Soe l2o2o

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

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

do Amazonas, que seja encaminhada INDICAçÃO ao Excelentíssimo Governador do Estado

do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima e 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 aos condutores escolares, categoria escolar

caracterizada por Autônomos, MEl, Micro empresas do Amazonas.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Poucas são as certezas desde que o Amazonas foi atingido pela pandemia do COVID-19,

trazendo muitos questionamentos que vão além dos desafios na esfera da saúde pública.

O número crescente de casos forçou o Estado a adotar medidas que restringiram a liberdade

de ir e vir para evitar o contato entre pessoas.

Além dos demais aspectos, com o fechamento das instituições de ensino a economia e

educação ganharam contornos diferentes após a pandemia, com impactos que podem ser

devastadores.

Com o fechamento das escolas, a categoria escolar caracterizada por Autônomos, MEl,

Micro empresas, precisam de apoio financeiro neste momento, para manter a qualidade dos

serviços e manutenção dos veículos, através de empréstimo financiado pela Agência de

Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM com baixos juros.

É necessário viabilizar recursos para preservar a manutenção deste setor. Ressaltando que

mesmo em condições normais este setor não consegue financiamento no mercado.
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Por isso, a indicação através deste Requerimento: lndicando ao Excelentíssimo Governador

do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima e à Agência de Fomento do Estado do

Amazonas - AFEAM, a disponibilização de linhas de crédito exclusivas aos condutores

escolares, categoria escolar caracterizada por Autônomos, MEl, Microempresas do

Amazonas.

Sugiro que seja disponibilizada a linha de crédito por estar Ciente da missão da AFEAM que é

concorrer para o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Amazonas, através de

ações de apoio técnico e creditício que propiciem a geração de emprego, renda e a melhoria

da qualidade de vida da população do Estado do Amazonas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a provação deste

Requerimento de indicação.

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

forma Regimental, que seja encaminhada INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Governador do

Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima e 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 aos condutores escolares, categoria

escolar caracterizada por Autônomos, MEl, Micro empresas do Amazonas.

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.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGIsLATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 23 de julho de 2020.

JOÃO rUtZ
Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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