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Concede a Medalha Ruy Araujo ao benemérito ex-

deputado, contador, administrador e Dirigente da Radio

Difusora e CBN ltacoatiara, Sr. JURANDTR CLEUTER

BARROS DE MENDONçA JUNtOR.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, na forma que

estabeleceoart. 1'7,1,"a"da ResoluçãoLegislativa n.469,de19demarçode20L0,Regimentolnterno,

faz saber ao que a presente virem que promulga a seguinte:

RESOLUçÃO LEGTSLATTVA

Artigo Ls - Fica concedida a Medalha Ruy Araújo ao benemérito ex-deputado,

contador, administrador e Dirigente da Radio Difusora e CBN ltacoatiara, Sr. Jurandir Cleuter Barros de

Mendonça Junior, em razão dos relevantes serviços prestados em favor dos cidadãos de ltacoatiara e

da política amazonense.

Artigo 2e - A outorga da Medalha deve ocorrer em sessão Solene, realizada no

Plenário RuyAraújo, convocada pela Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Artigo 3e - Esta resolução en vigor na data de sua publicação

Plenário Ruy Araújo, 26 de junh de 2017
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JUSTIFICATIVA

com fundamento na Resolução Legislativa n. l-05, de 1g de maio de 1_gg1, que
institui a Medalha do Mérito Legislativo Ruy Araújo, proponho a concessão ao benemérito ex-
deputado, contador, administrador e Dirigente da Radio Difusora e cBN ltacoatiara, sr. Jurandir
cleuter Barros de Mendonça Junior, como forma de homenagem pela sua dedicação e empenho em
favor dos cidadãos de ltacoatiara e da política amazonense, buscando, de forma incisiva, a aprovação
de investimentos para fomentar a economia no Estado do Amazonas.

O homenageado, Sr. Cleuter Mendonça, nascido em ltacoatiara no dia 25 de abril
de 1'944, data de aniversário da cidade, é contador e Bacharel em Administração, empresário, e

atualmente exerce a função de diretor da Rádio Difusora de ltacoatiara e da CBN ltacoatiara.

Exerceu durante 04(quatro) legislaturas, (1,g75-197g, 1"g7g-tgg2. 1gg3-19g6 , 1,99L-
1994) o mandato como Deputado Estadual, onde atuou em prol do desenvolvimento nos serviços de
necessidades básicas de sua cidade natal, dentre as quais, destacamos a instituição do polo da

Universidade Federal do Amazonas, que impôs facilidade no acesso ao ensino superior para os

cidadãos itacoatiarenses, visto as dificuldades anteriormente enfrentadas na logística à capital para

cursarem faculdade

cleuter Mendonça continua trabalhando por ltacoatiara, através das rádios
Difusora e CBN, gerando empregos, fomentando a economia local e proporcionando a transmissão de
notícias e entretenimentos para ltacoatiara e mais de 18 municípios adjacentes, do baixo e médio
Amazonas

Diante do exposto, conclamo aos Nobres pares parecer favorável a presente
propositu ra
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