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Projeto de Resorução Legisrativa no.20r201g que concede
medarha do Mérito Legisrativo Ruy Araújo ao Deputado
Federal Marcos Antonio pereira

I - RELATÓN¡O

Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa no. 20l2o1g que ,,concede 
medalha do

Mérito Legislativo Ruy Araújo ao Deputado Federal Marcos Antonio pereira,,.

A propositura justifica-se em razäo da homenagem especial ao cidadäo com
notoriedade no meio político, jurídico, cultural ou outros seguimentos em prol da sociedade
amazonense, que neste caso, é representado pelo Deputado Federal Marcos Antonio pereira,
pelos seus méritos no cenário político brasíleiro e, especiatmente, e, razão dos relevantes
serviços prestados em favor do Amazonas quando atuou como Ministro do Estado da lndústria,
Comércio Exterior e Serviços, quando atuou de forma efetiva em medidas de ínvestimento para
fomentar a economia do Estado do Amazonas, como, por exemplo, aprov ou 41 projetos
industriais que somaram um investimento de 317,8 milhões de dólares para o polo lndustrial
de Manaus

Foi responsável pela renovação do acordo entre Brasil e a Argentina no campo
automotivo até o ano de 2020, renovou as relações institucionais MERCOSUL por meio da
criação do encontro permanente de ministro-de Comércio do Mercosul, impulsionou acordo
com a Uniäo Europeia e idealizou programas de estimulo às pequenas e médias empresas,
dentre outras iniciativas de grande importância para o desenvolvimento econômico e
recuperação da industria brasileira.

É o Relatório. Passo a opinar.
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il-F UNDAMENT

Designado como Relator, foi conferida a responsabilidade de opinar sobre a matéria afim de orientar o voto dos Nobres pares deste cotegiado e igualmente a votaçäo do plenário.

lnstituída pela Resolução Legislativa no 105, de 2g de maio de 1gg1, e disciplinada
pela Resoluçäo no' 289, de 14 de setembro de 19g8, a Medalha do Mérito Legislativo ,,Ruy
Araújo" é concedida, "como homenagem especial a quem se distinguir, por seus méritos, no
meio político, jurídico ou cultural e demais segmentos da sociedade amazonense,,.

sendo assim, a referida comenda significa a mais alta homenagem outorgada por
esta casa de Leis àqueles que contribuem para a evolução social, cultural e moral do povo
amazonense.

Atualmente, o sr. Marcos Antonio Pereira é Deputado Federal, e no período em que
esteve como Ministro do Estado da lndústria, comércio Exterior e serviços, quando atuou de
forma efetiva em medídas de investimento para fomentar a economia do Estado do Amazonas,
como por exemplo, aprovou 41 projetos industriais que somaram um investimento de 317,g
milhões de dólares para o polo lndustrial de Manaus.

Nesse sentido, entende-se que a homenageada preenche os requisitos impostos pela
Resolução Legíslativa no. 10511981, uma vez que seus proeminentes serviços à sociedade
amazonense à época se destacaram positivamente, vez que idealizou programas de estimulo
às pequenas e médias empresas, dentre outras iniciativas de grande importância para o
desenvolvimento econômico e recuperação da industria brasileira, bem como, a geraçäo de
emprego à vários amazonenses.

Pelo exposto, de acordo com os diplomas ora citados, aprovado pela Comissão
Especial, não há óbice constitucional para a aprovaçäo da matéria cujo teor está em perfeita
sintonia com o ordenamento jurídico vigente.

ilt - voTo

Louvável a iniciativa do nobre Deputado Estadual João Luiz na propositura do projeto

de Resolução Legislativa no.2012019 que "concede medalha do Mérito Legislativo RuyAraújo
ao Deputado Federal Marcos Antonio pereira".
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De todo o exposto, na qualidade de membro e Relator da Comissão Especia,l,deste
Poder Legistativo MAN|FESTO PAREGER FAVORÁVEL à,dpîovação do Projeto de Resolução
Legislativa no. 201201g

coMlssÃo ESPEcIAL DA ASsEMBLETA LEets.AT'A Do ESTAD. Do
AMAZONAS, em Manaus, 24 deAbril de 2O1g

DEP ADO FAUSTO JR.
Deputado Estadual

30 Secretário
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