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OFÍCIO Nº 076/2020 – GDJR                                   Manaus, 24 de Março de 2020. 

                                              
A Vossa Excelência o Senhor,  
WILSON MIRANDA LIMA  
Governador do Estado do Amazonas. 
Av. Brasil, 513 – Compensa 
Manaus – AM 
CEP: 69036-110 
 
Assunto: Coronavírus e as medidas para minimizar o impacto desta pandemia no 
Amazonas. 
 
                
 Senhor Governador, 

 
 A nação Brasileira passa por uma crise sem precedentes em nossa história 

recente, em decorrência de uma pandemia mundial causado em virtude da 

disseminação do COVID-19 em quase todo o território nacional. O Estado do 

Amazonas todos os dias vêm registrando o aumento do índice de casos na capital, 

mas que já está se expandindo para municípios, conforme anunciados por meio de 

boletins pela Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM e Fundação de Vigilância 

em Saúde do Amazonas.  

  O governo federal vem anunciando medidas em diversas áreas para que o país 

se prepare para o enfrentamento desta pandemia que acomete à saúde no Brasil, 

bem como as consequências que virão para a economia e que afetarão 

diretamente a vida do povo brasileiro, e sobretudo, a vida da população 

amazonenses. 

 Diante de todo esse agravo epidemiológico e da necessidade de medidas 

emergenciais à serem adotadas, conforme vem fazendo outros cidades e países do 

mundo, bem como alguns estados brasileiros, solicitamos que o Amazonas possa 

tomar medidas que venham neste primeiro momento socorrer a população 

amazonense: 

1. Antecipação de 01 (uma) parcela do 13º (décimo terceiro) 

salário no final do mês de março, para aposentados, pensionistas, servidores 

efetivos e temporários, para que provisoriamente venha garanta e supra as 

necessidades básicas dessas família. Com este efeito garante a movimentação na 

economia de nossas cidades, especialmente nos municípios do interior do estado; 
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2. Entrar com pedido às empresas Amazonas Energia e Águas do 

Amazonas para que suspendam as cobranças de energia elétrica e água e coleta 

de esgoto nos meses de março, abril e maio de 2020, de modo que o acesso a 

esses serviços fundamentais para a população não sejam prejudicados. 

 

Atenciosamente, 

                    

JOSÉ RICARDO WENDLING 

Deputado Federal – PT/AM 


