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REQUERIMENTO Nº 50/2020

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

Requeiro, de acordo com artigo 86, IV, do Regimento Interno, após ouvido o Colegiado
de Líderes, que seja encaminhada SOLICITAÇÃO à Agência de Fomento do RN | AGN para
criação de linha de crédito especial para empreendimentos de juventude com juros zero e
carência mínima de 90 (noventa) dias.

JUSTIFICATIVA

Neste momento de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é preciso atuar em defesa
da vida do povo potiguar, e nesse caso, em especial das juventudes. E, isso inclui, dentre outras,
garantir renda, com ações dirigidas pelo Poder Público, de forma a reduzir os impactos da crise,
para não aprofundar as desigualdades sociais.

Deste modo, nosso mandato tem se reunido com entidades e órgãos de governo,
contribuindo com a elaboração de propostas que venham a minimizar os efeitos do atual
momento.

Assim, dentre outras medidas, tem-se visto a necessidade de abertura de linha de crédito
especial para empreendimentos de juventude, numa ação que pode ser articulada com a
Subsecretaria de Juventude da Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade
Racial e dos Direitos Humanos do RN/SEMJIDH e essa Agência.

Destaca-se que a proposta de créditos é uma das alternativas em face da crise atual, para
garantir a sobrevivência das juventudes e seus empreendimentos, do campo ou urbano, solidários
ou convencionais.

Essa solicitação busca permitir a sustentabilidade dos empreendimentos de juventude
durante a crise, para que não lhe restem prejuízos e, ao final, retomem melhores suas atividades
produtivas.

Ante essas breves considerações, entende-se justificada a presente proposição, no sentido
de criar linha de crédito especial para a juventude, com carência e juros zero.

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal, 17 de abril de 2020.
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