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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DIA 10/07/2012  

Pauta trancada por força do § 4° do Art. 208 do Regimento Interno, combinado com o § 6° do Art. 65 da Lei 
Orgânica do Município de Manaus.  

Secretário: 

Em discussão e votação o Veto Total n° 024/2012 ao Projeto de Lei Complementar n° 

002/2010, de autoria do Vereador Luis Mitoso , que “DISCIPLINA o disposto no artigo 16, 

da Lei Orgânica de Manaus, dispondo sobre as formas de exercício da vontade popular através 

da propositura de Projetos de Lei ou de Emenda a Projetos de Lei dos Vereadores, e dá outras 

providências”.  

Obs.: Parecer da 2ª Comissão favorável ao Veto.  

Presidente:  
Em discussão única. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 

Em discussão e votação o Veto Total n° 027/2012 ao Projeto de Lei nº 072/2010 de autoria do 

Vereador Eloi Abreu, que “TORNA obrigatório o uso de equipamentos de proteção 

individual – EPIs aos trabalhadores de postos de gasolina”.  

Obs.: Parecer da 2ª Comissão favorável ao Veto.  

Presidente:  
Em discussão única.    
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Secretário: 

Em discussão e votação o Veto Parcial n° 028/2012 ao Projeto de Lei n° 263/2010, de autoria 

do Vereador Francisco da Jornada , que “PROÍBE ao atendimento aos idosos, gestantes e 

portadores de necessidades especiais no segundo piso das agências bancárias no Município de 

Manaus”  

Obs.: Parecer da 2ª Comissão favorável ao Veto.  

Presidente:  
Em discussão única.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Hissa Abrahão, que “INSTITUI 
o Programa de Divulgação dos Serviços relativos à Saúde da mulher no âmbito do 
município de Manaus e dá outras providências”.    

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Divulgação dos Serviços relativos à Saúde da mulher no âmbito do município de 
Manaus.    

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 061/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.    
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Massami Miki, que “DISPÕE sobre 
no transporte coletivo de Manaus aos Professores da Rede Municipal de ensino, durante o 
período letivo, na forma que indica”.   

Art. 1º Fica indicado ao Chefe Poder Executivo Municipal instituir a gratuidade no transporte coletivo de Manaus para os 
professores da Rede Municipal de ensino, durante o período letivo das Escolas do Município.     

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n° 070/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Vilma Queiroz, que “DISPÕE 
sobre a identificação do intermediário na venda e compra de imóveis, a título oneroso, na 
respectiva escritura pública, no âmbito municipal e dá outras providências”.   

Art. 1º - As escrituras públicas de venda e compra de vens imóveis, a título oneroso no âmbito do município de Manaus, conterão a 
identificação da Pessoa Física e Jurídica que intermediou a venda, com o respectivo número de sua inscrição no  Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis da Região, especificamente no município de Manaus.     

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n° 107/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.     
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Hissa Abrahão, que “DISPÕE 
sobre a colocação de placas indicativas com medidas profiláticas contra doenças 
transmissíveis em salões de beleza e similares no âmbito do município de Manaus e dá 
outras providências”.  

Art. 1º - Ficam obrigados os salões de beleza e estabelecimentos congêneres que oferecem serviços de manicure e pedicure a 
fixar cartaz ou placa em local visível com a descrição das medidas profiláticas executadas contra o contágio de doenças 
transmissíveis no estabelecimento.  

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 108/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Eloi Abreu, que “INSTITUI o dia 
19 de setembro como o “Dia municipal das Vitimas de Naufrágios” no calendário oficial do 
município de Manaus”.   

Art. 1º - Cria no calendário Oficial do município de Manaus o “Dia municipal das Vítimas de Naufrágios”, a ser comemorado no 
dia 19 de setembro de todos os anos.    

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n° 109/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.     
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Joaquim Lucena, que “INSTITUI o 
dia 13 de junho como o Dia do Padeiro no âmbito do município de Manaus e dá outras 
providências”.   

Art. 1º - Fica instituído o Dia do Padeiro no município de Manaus, a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de junho.    

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 110/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Hissa Abrahão, que “DISPÕE 
sobre a publicação gratuita no Diário Oficial do município de Fotografias e dados 
referentes a pessoas desaparecidas”.   

Art. 1º - Fica estabelecida a publicação gratuita na imprensa oficial do município, Diário Oficial de Manaus – DOM, de 
fotografias e dados e referentes a pessoas dasaparecidas:    

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 112/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.     
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Mário Frota, que “DISPÕE sobre a 
instituição de Táxi lotação como transporte alternativo e dá outras providências”.   

Art. 1º - Fica instituído o serviço coletivo de táxi – lotação do município de Manaus, como transporte alternativo complementar aos 
serviços de táxi comum, que será operado por veículo automóvel de duas e quatro portas, em caráter continua, sob o regime de 
permissão, durante as vinte e quatro horas do dia.   

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 114/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Homero de Miranda Leão, que 
“DISPÕE sobre a obrigatoriedade de os órgãos públicos municipais, afixarem na face interna 
das portas de suas salas, relação do material permanente localizado nas mesmas”.   

Art. 1º - Será obrigatória a afixação de Relação de Material Permanente, nas salas que compõe as diversas unidades administrativas 
do poder Público Municipal, onde serão listados todos os bens públicos ali existentes.   

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 115/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.      
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Cida Gurgel, que “FICA proibido a 
prática e o ato de grafitar ou pichar os logradouros públicos da cidade de Manaus e dá outras 
providências”.    

Art. 1º - Fica proibida a prática e o ato de grafitar ou pichar em logradouros públicos da cidade de Manaus.    

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 119/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Jéferson Anjos, que “DISPÕE 
sobre a reserva de espaço nos intervalos das sessões de cinema para divulgação de fotografias 
e informações sobre pessoas desaparecidas no município de Manaus e dá outras providências”.   

Art. 1º - Os intervalos de uma sessão para outra nos cinemas deverão ter espaço reservado para divulgação de fotografias e 
informações sobre pessoas desaparecidas no município de Manaus.   

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 120/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.     
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Gilmar Nascimento, que 
“DENOMINA a rotatória do Mindú para rotatória Manoel Francisco Garcia Marques e dá 
outras providências”.   

Art. 1º - Fica alterada a denominação da Rotatória do Mindú para Rotatória Manoel Francisco Garcia Marques, localizada em frente 
ao Parque do Mundú, entre a Avenida Ivanete Machado e a Avenida Maneca Marques – Parque Dez.   

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 121/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Gilmar Nascimento, que 
“ALTERA a denominação da “Praça da Amizade” para Praça José Esmerindo Maia Lopes”.   

Art. 1º - Fica alterada a denominação da Praça da Amizade para Praça José Esmerindo Maia Lopes, esta que situa-se entre as Ruas 
Francisco Filho (antiga rua 22) e Ruth Ayden (antiga rua 23), na Glebe 03 do Conjunto Castelo Branco no Parque 10.    

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 122/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.       
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Jaildo dos Rodoviários, que 
“CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Recanto de Vida Saudável da Amazônia - 
REVISAM”.   

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Instituto Recanto da Vida Saudável da Amazônia – REVISAM, instituição sem 
fins lucrativos, com sede e foro nesta cidade na Estrada da Vivenda Verde, s/n, próximo à Fundação ASSEFAZ, CEP 69.010.970, 
inscrito no CNPJ sob o nº 04.263.514/0001-90.   

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 123/2012 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Para conhecimento dos Vereadores o Projeto Substitutivo n° 001/2012, de autoria da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que “DISPÕE sobre a obrigatoriedade da 
limpeza periódica de caixas d´água, conforme especifica, e dá outras providências”.   

Art. 1º - Fica obrigados os hospitais, laboratórios, farmácias de manipulação, escolas públicas e particulares, creches, lanchonetes e 
restaurantes, indústrias alimentícias, indústria e empresas diversas, frigoríficos, panificadoras e prédios públicos, bem como 
qualquer estabelecimento de atendimento voltado ao público, a providenciar a limpeza e desinfecção  de suas caixas d´águas, 
semestralmente.    

Presidente: 
Lido o Projeto, vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.     
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Secretário: 
Para conhecimento dos Vereadores o Projeto Substitutivo n° 002/2012, de autoria da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que “DISPÕE sobre instalação de alertas 
sonoros nas saídas de estacionamentos”.   

Art. 1º - Esta Lei estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos sinalizadores com dispositivos sonoros e luminosos 
em edificações residenciais e comerciais que disponham de garagem com acesso às vias de trânsito local ou de trânsito rápido.    

Presidente: 
Lido o Projeto, vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Vereadora Vilma Queiroz, 
que “CONCEDE a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Professor Rodemark de Castelo 
Branco e dá outras providências”.   

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, ao Professor Rodemarck de Castelo Branco, com base no artigo 162 
do Regimento Interno, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauense.    

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 009/2012 e vai à Comissão Especial de Comendas.        
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Amauri Colares, 
que “CONCEDE a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Senhor SAMUEL CÂMARA e 
dá outras providências”.   

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, ao Senhor Samuel Câmara com base no artigo 162 Inciso II do 
Regimento Interno, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade Manauense.   

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 011/2012 e vai à Comissão Especial de Comendas.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Paulo Nasser, que 
“CONCEDE a Medalha de Ouro Adriano Jorge ao Dr. Euler Esteves Ribeiro”.   

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Ouro Adriano Jorge ao Dr. Euler Esteves Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade Manauense.   

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 012/2012 e vai à Comissão Especial de Comendas        
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Dr. Denis, que 
“CONCEDE a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Senhor JOSÉ BARROSO FILHO e dá 
outras providências”.   

Art. 1º Fica concedido a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Juiz Auditor Federal JOSÉ BARROSO FILHO, pelos relevantes 
serviços prestados à cidade de Manaus.   

Presidente: 
Em deliberação 
Os que deliberam permaneçam como estão 
Deliberado, toma o n° 015/2012 e vai à Comissão Especial de Comendas.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
De volta de vista, sem manifestação por escrito. 
Em discussão e votação o parecer favorável da 9ª Comissão ao Projeto de Lei n° 026/2010, 
de autoria do Vereador Ademar Bandeira, que “DISPÕE sobre a proibição de mudança 
de nomes ruas, praças e logradouros públicos municipais da cidade de Manaus”.   

Art. 1º - A identificação dos logradouros do município de Manaus regula-se pelas disposições desta Lei.   

Presidente: 
Em discussão 
Em votação. (Solicito a liberação do painel) 
Aprovado o parecer.  
Em 1ª discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel) 
Aprovado. Vai à 2ª discussão na forma da lei.   
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Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao Projeto de Lei n° 013/2012, de 
autoria do Vereador Luiz Alberto Carijó, que “INSTITUI a Inspeção Periódica de Imóveis 
com mais de três pavimentos no âmbito do município de Manaus e dá outras providências”.  

Art. 1º Fica instituído a inspeção obrigatória, por parte do Município, através do Instituto Municipal de Planejamento Urbano – 
IMPLUB ou outro órgão que o substitua nos imóveis com gabarito superior a (03) (três) pavimentos e com mais de 10 (dez) anos de 
construção.   

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel) 
Aprovado o parecer. 
Vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao Projeto de Lei n° 033/2012, de 
autoria do Vereador Carijó, que “REGULAMENTA o funcionamento de Parques de 
Diversão e Exposições que contenham equipamentos e brinquedos eletro-eletrônicos e 
mecânicos e dá outras providências”.  

Art. 1º Fica proibido o funcionamento de parque de diversões e exposições que contenham brinquedos mecânicos e eletro-
eletrônicos sem prévia autorização do Município.   

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel) 
Aprovado o parecer. 
Vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.     
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Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao Projeto de Lei n° 183/2012, 
de autoria do Vereador Francisco da Jornada, que “TORNA obrigatório a dedetização 
periódica nos veículos utilizados na prestação do serviço de Transporte Público de 
passageiros no município de Manaus”.   

Art. 1º - As empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo público de passageiros do Município de Manaus deverão 
proceder a dedetização periódica de seu veículos, a cada 03 (três) meses.   

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel) 
Aprovado o parecer. 
Vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em discussão e votação o parecer contrário da 2ª Comissão ao Projeto de Lei n° 225/2012, 
de autoria do vereador Francisco da Jornada, que “INSTITUI o Programa de Coleta 
Seletiva de Lixo nas escolas das redes pública e particulares de ensino no município de 
Manaus e dá outras providências”.  

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Coleta Seletiva nas escolas das Redes Pública e Particular de Ensino do Município de 
Manaus, com a finalidade de minimizar os impactos do lixo na natureza e nas comunidades onde essas escolas estão inseridas.    

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel) 
Aprovado o parecer contrário, o PL será arquivado. 

*Se rejeitado o parecer contrário, vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.  
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Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da 10ª Comissão ao Projeto de Lei nº 
085/2011, de autoria da Vereadora Glória Carratte, que “DISPÕE sobre o descarte, o 
recolhimento e a destinação de medicamentos vencidos e a vencer na cidade de Manaus e 
dá outras providências”.  

Art. 1º - Todo tipo medicamento e insumos para medicamentos que se encontrem com o prazo de validade vencido deve ser 
depositado pelo usuário em recipientes previamente instalados nas farmácias, drogarias e postos de saúde do município de 
Manaus, que serão remetidos à Vigilância Sanitária para repasse aos fabricantes, aos distribuidores ou aos importadores, para 
que estes adotem os procedimentos de destinação final ambientalmente adequado.    

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado o parecer.  
Vai à 14ª Comissão de Vigilância Permanente da Amazônia e Meio Ambiente.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da 8ª Comissão ao Projeto de Lei n. 134/2011, 
de autoria do Vereador Mário Bastos, que “DISPÕE sobre o Programa de Recuperação e 
Preservação da Permeabilidade do Solo no Município de Manaus – PREPES”.   

Art. 1º Fica criado, no município de Manaus, o Programa de Recuperação e preservação da Permeabilidade do Solo – PREPES.   

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado o parecer.  
Vai à 14ª Comissão de Vigilância Permanente da Amazônia e Meio Ambiente.    
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Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da 19ª Comissão ao Projeto de Lei n° 188/2010, 
de autoria do Vereador Homero Miranda Leão, que “DISPÕE sobre a forma de 
acondicionamento seguro para objetos cortantes e similares no comércio em geral no âmbito 
do município de Manaus e dá outras providências”.   

Art. 1º Fica determinado aos estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Manaus um acondicionamento adequado e 
diferenciado para objetos cortantes e afiados que possibilitem risco à vida.   

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado o parecer.  
Em 1ª discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado. Vai à 2ª discussão na forma da lei.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em 2ª discussão o Projeto de Lei n° 093/2011, de autoria do Vereador Massami Miki, que 
“PROÍBE a fabricação e comercialização de embalagem plástica (PET) com pintura metálica, 
no âmbito do município de Manaus e dá outras providências”.   

Art. 1º - Fica proibida a fabricação e comercialização de embalagem plástica (PET) com pintura metálica em todo o território do 
Município de Manaus.   

Presidente: 
Em discussão 
Em votação. (Solicito a liberação do painel) 
Aprovado. Vai à sanção do Senhor Prefeito.    
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Secretário: 
Em 2ª discussão o Projeto de Lei n° 109/2011, de autoria do Vereador Gilmar Nascimento, 
que “DENOMINA de Professor Nilton Lins a Praça localizada entre as ruas Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso e Avenida Professor Nilton Lins – Bairro de Flores na Zona Centro-Sul”.   

Art. 1º Esta lei denomina de Professor Nilton Lins a praça localizada entre as Ruas Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Avenida 
Professor Nilton Lins no bairro de flores da Zona Centro-Sul.   

Presidente: 
Em discussão 
Em votação. (Solicito a liberação do painel) 
Aprovado. Vai à sanção do Senhor Prefeito.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da 14ª Comissão ao Projeto de Lei nº 089/2012, 
de autoria do Vereador Leonel Feitoza, que “PROÍBE o descarte e tratamento de “resíduos 
de terceiros” e dá outras providências”.   

Art. 1º - Fica proibido o descarte para destinação final e tratamento dos denominados “resíduos de terceiros” nas dependências do 
aterro de resíduos sólidos públicos no município de Manaus.   

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado o parecer.  
Em discussão única. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado. Vai à sanção do Senhor Prefeito.    
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Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão Especial de Comendas ao Projeto 
de Decreto Legislativo n. 007/2012, de autoria do Vereador Waldemir José, que 
“CONCEDE a Medalha de Ouro Ana Carolina à dupla: CANDINHO E INÊS (João 
Cândido dos Santos Rodrigues e Maria Inês de Oliveira Pacheco) e dá outras 
providências”.  

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Ouro Ana Carolina, à dupla: Candinho e Inês (João Cândido dos Santos Rodrigues e 
Maria Inês de Oliveira Pacheco) com base no artigo 162 do Regimento Interno, como reconhecimento pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade Manauense.   

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado o parecer.  
Em discussão única. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado. Promulgação.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão Especial de Comendas ao Projeto de 
Decreto Legislativo n. 010/2012, de autoria d o Vereador Paulo Nasser, que “ CONCEDE a 
Medalha de Ouro Rodolpho Vale ao Sr. EDMILSON DA COSTA BARREIROS”   
Art. 1º Fica concedida a medalha de Ouro Rodolpho Valle ao Sr. Edmilson da Costa Barreiros pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade à sociedade amazonense.  

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado o parecer.  
Em discussão única. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado. Promulgação.   
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Secretário: 
Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão Especial de Comendas ao Projeto 
de Decreto Legislativo n. 008/2012, de autoria dos Vereadores Arlindo Junior, Jaildo dos 
Rodoviários e Wilton Lira, que “CONCEDE ao Senhor Francisco Deodato Guimarães a 
Medalha de Ouro Adriano Jorge e dá outras providências”.  

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Ouro Adriano Jorge ao Senhor Francisco Deodato Guimarães, pelos relevantes serviços 
prestados à saúde no município de Manaus, conforme art. 163, inciso I, do Regimento Interno.    

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado o parecer.  
Em discussão única. 
Em votação. (Solicito a liberação do painel). 
Aprovado. Promulgação.    
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