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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DIA 29.06.2022 
Secretário: 
 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 
capeado pela Mensagem n.º 059/2022, que “DISPÕE sobre a estrutura organizacional 
da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), e dá outras providências”.  
 

Art. 1.º A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) integra a Administração Direta do Poder Executivo para o 
cumprimento das seguintes finalidades: 

I – planejar, orientar normativamente, coordenar e controlar a execução da Política Municipal de Saúde 
pelos órgãos e instituições públicas e privadas integrantes do Sistema Único de Saúde; 
II – promover políticas públicas de desenvolvimento da saúde mediante a execução de ações integradas 
de atenção à saúde individual e coletiva de vigilância em saúde e de qualificação e valorização dos 
servidores. 

 
Presidente: 
 

[Pedido de urgência, nos termos previstos pelo art. 64 da LOMAN] 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 272/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: aprovada a URGÊNCIA, projeto deliberado e encaminhado à 2ª 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.] 
Secretário: 
 

Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão Especial de Comendas ao  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n. 019/2022, de autoria do Vereador 
FRANSUÁ, subscrito pelos Vereadores DIEGO AFONSO, ELISSANDRO BESSA, 
EVERTON ASSIS e MARCELO SERAFIM, que “CONCEDE a Medalha de Ouro 
Cidade de Manaus ao Excelentíssimo Senhor Roberto Maia Cidade Filho, Presidente 
da Assembleia Legislativa do Amazonas, e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica concedida a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Excelentíssimo Senhor Roberto Maia Cidade 
Filho, Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, com base no art. 173, inciso IV, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Manaus, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à cidade 
de Manaus e sua gente. 
 

Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão).  
Aprovado o parecer. 
Em discussão única.  
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão).  
Aprovado. PROMULGAÇÃO. 
[Resultado: aprovado o parecer. Aprovado em Discussão Única, projeto promulgado.]  


