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pRoJETo DE RESoLUçÃo lecrsLATtvA N. 2012019
PROPONENTE: DEPUTAOO ¡OÃO TUIZ
RELATORA: DEPUTADA JOANA DARC

CONCEDE a Medalha Ruy Araújo ao Deputado
Federal MARCOS ANTONIO pEREtRA.

I. RELATÓRIO

No dia 03 de abril de zolg, o ilustre Deputado João Luiz apresentou o projeto de Resolução
Legislativa de ne' 2o/2org, que tem como objetivo conceder a Medalha Ruy Araújo ao Deputado
Federal Marcos Antônio pereira

A justificativa do referido projeto, bem como o curriculum vitae do parlamentar, encontram-
se anexos.

A proposição foi encaminhada à comissão Especial, conforme portaria de ne BHs/2oLg,
constituída pelos Deputados Alessandra campêlo, Joana Darc, Fausto Junior, João Luiz e saullo
Vianna, Bara exame e emissão de parecer, tendo aquela se manifestado favorável à aprovação doprojeto de resolução legislativa, consoante Parecer de lavra do Deputado Fausto Júnior, o qual foi
aprovado por unanimidade.

Posteriormente, seguindo o processo legislativo, a proposíção, que tramita em regime deurgência, foi incluída em reunião ordinária no dia 2i. de maio, não tendo recebido quaisquer
emendas ou substitutivos.

Em seguida, os autos foram encaminhados a esta comissão de constituição, Justiça e Redação,
nos termos do disposto no art. 27, inciso l, alínea "a" 1, para emissão de parecer quanto à análise
dos aspectos constitucionaís, legais e jurídicos deste projeto de resolução.

É o breve relatório. passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

A proposta do eminente Deputado João Luiz, que visa conceder uma das mais expressivashonrarias desta casa de Leis ao Deputado Federal Marcos Antônio pereira, é altamente meritória,tratando-se de homenagem justa e adequada a este membro do parlamento federal, em razão.do
seu desempenho profissional.

r Art'27' As comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste Regimento, nos limitesestabelecidos na constituição Estadual, com as seguintes denominações e abrangênc¡as temát¡cas: r- comissão deconstituição' Just¡ça e Redação: a) aspecto const¡tucional, legal,;urídico, regimental e de técnica legislativa de proposiçõessujeitas à apreciação da Assembreia e de matérias que rhe sejam encaminhadas.
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expressivo curriculum vitae do homenageado, verifica-se que
ileiro é incontestável.

Atuando como Deputado Federal desde l-e de janeiro de 2019, o Sr. Marcos Antônio pereira,
advogado especializado em Direito e Processo Penal brasileiro, além de atuar como parlamentar
federal, já publicou obras jurídicas relacionadas a temas importantes como segurança pública,
crimes ambientais e discriminação racial e religiosa.

Ademais, opoftuno salientar que um dos maiores desempenhos do homenageado em prol do
Estado do Amazonas deu-se enquanto aquele atuava como Ministro da lndústria, comércio Exterior
e Serviços, ocasião em que o homenageado permitiu medidas de investimentos para fomentar a
economia no âmbito deste Estado-membro, assim como auxiliou na aprovação, perante a 2g0a
Reunião do Conselho de Administração da Suframa - CAES, de mais de 40 (quarenta) projetos
industriais referentes ao Polo lndustrial de Manaus, gerando investimentos milionários na região,
além de criar emprego e renda para o Estado do Amazonas.

No tocante à admissibilidade jurídica, a propositura encontra-se devidamente amparada pelo
art'2e, da Resolução Legislativa de n. LLO, de 26 de novembro de 1981, que assim dispõe:

"será concedida anualmente, no dia 04 de novembro, aniversário de
nascimento do Dr, Ruy Araújo, à personalidade de destaque no seio
cultural, político ou jurídico da sociedade amazonense, independente
de raça, credo, sexo e naturalidade,,.

Assim sendo, tendo em vista a significativa contribuição do Deputado Federal Marcos Antônio
Pereira, bem como considerando o extenso e profícuo currículo de trabalhos realizados no
segmento jurídico, político e da segurança pública, nacional e regional, do ponto de vista da
admissibilidade jurídica, restaram preenchidos todos os requisitos necessários à concessão da
Medalha Ruy Araújo, dispostos na Resolução Legislativa ne tto/IgBt, estando o projeto em
conformidade com os preceitos constitucionais vigentes e com as regras de técnica legislativa,
previstas na Lei complementar de ne 95, de 26 de fevereíro de i.99g.

ilr - coNcLUsÃO

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em conformidade com a
legislação que deve ser observada por esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR,
MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à admissibilidade do Projeto de Resolução Legislatíva ne 2O/ZOI¡.

É o Parecer.

Manaus, LL de junho de 2019.
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