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PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 2019

(Autoria: Vários Deputados)
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Denomina a Sala de Reuniões
das Comissões no l de "Sala
OEPUTADOIUAREZÃO".

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL resolve

Art. lo Denomina-se a Sala de Reuniões das Comissões no 1, da Câmara

Legislativa do Distrito Federal, de Sala de Reuniões "DEPUTADO JUAREZAO".

Art. 2o A Mesa Diretora tomará as providências cabíveis e necessárias ao

cumprimento desta Resolução.

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Natural de Luziânia (GO), JUAREZ CARLos DE LAMA OLIVEIRA. o

JUAREZAO, se mudou para o Distrito Federal ainda na infância. Foi em

Brazlândia - DF onde ele cresceu, formou a família, se destacou como líder

comunitário e conquistou o mandato de distrital, já que 83% dos votos recebidos

vieram das urnas de Brazlândia. JUAREZAO era casado com a professora

Rosângela Gomes de Araújo Oliveira e com quem teve dois filhos. .#
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Nos quatro anos em que ocupou a cadeira na Câmara Legislativa do

Distrito Federal (CLDF), Juarezão conquistou recursos e disponibilizou emendas

parlamentares para construção de equipamentos públicos e investimento em

maquinários para Brazlândia. Ampliação e reforma no Hospital de

abertura de nova UPA,.:(liiiçãg. de espaços de fazes e esporte, melhorias nas

Brazlândia
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estruturas de escolas e em pavimentações públicas estão entre as mudança

durante a gestão.
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Funcionário público, ingressou na Secretaria de Saúde do DF em 1982,

onde trabalhava até então, como técnico administrativo. Ele ocupou várias

funções no GDF, como a de assessor de gabinete da Administração de Brazlândia

e a de assessor especial do governador.
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PJUAREZAO concorreu a uma vaga na Câmara Legislativa em 2006 e em

2010, mas não foi eleito. Somente em 2014 conseguiu a legislatura, com mais

de 15 mil votos. Na Casa, foi eleito vice-presidente da Câmara Legislativa vindo

a assumir interinamente a presidência da CLDF, onde também atuou como

Corregedor. Pelos distritais era conhecido pela fala marcante e habilidade

apaziguadora.

JUAREZAO, segundo os amigos, era conhecido por três características:

pela sua humildade, simplicidade e vontade de servir ao público. Aos 56 anos,

JUAREZÃO foi vítima de acidente automobilístico ao bater em um caminhão na

BR-080.
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O Distrito Federal perde um grande homem público e um político de escol.

Dessa forma, aprovar este projeto de resolução e medida justa que se impõe em

memória do parlamentar que deixou um legado de bons serviços a comunidade

que tanto amava.
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Unidade responsável: Secretaria Legislativa

Assunto: Distribuição do Projeto de Resolução ne 26/19 que "denomina a

sala de reuniões das comissões ng l de 'Sala Deputado Juarezão ".

Autoria: Mesa Diretora

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e
providências protocolares, informando que a matéria tramitará em análise

de admissibilidade na CCJ(RICA art. 63, 1).
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UAKÇZtO FREDERICO M. BASTOU

Matrícula 13.821

Assessor Especial

i:liHi
' çc: ':'-

ã-

ê

.ít.t

?

Folha N'..
' /b/

::. +jÉ3 1


