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CONCEDE o título de cidadão do
Amazonas ao Sr. João Carlos dos Santos
Mello.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. le Nos termos da Resolução Legislativa n. 7t de 15 de dezembro de !977, fica

concedido o Título de Cidadão do Amazonas ao Sr. João Carlos dos Santos Mello.

Parágrafo único. A entrega do título será realizada em reunião especial da Assembleia

Legislativa, que ocorrerá em dia e hora definidos pela Mesa Diretora deste poder.

Art.2e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZO NAS, em
Manaus, 10 de fevereiro de 2020.

lz
Deputado Estadu REPUBLICANOS.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo conceder o Título de cidadão do
Amazonas ao sr' João carlos Dos santos Mello. carioca, nascido no dia 06/0g/1,976, na
cidade do Rio de Janeiro' É radialista, casado com Érica Meilo, pai de João víctor. pastor
Evangélico da lgreja universal do Reino de Deus, a quar frequenta há mais de 35 anos. Reside
no Amazonas desde 20L4.

Atualmente é titular na secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer -SEMJEL' Que junto à Prefeitura de Manaus, desenvolve projetos que beneficiam jovens,
idosos e pessoas com deficiência.

Um dos desta

de L5 milhões de reais pa

todas as zonas da Cidade,

quadra de Tênis, e dar sup

história do esporte mana

pela SEMJEL.

como Pastor da lgreja universalJoão carlos atua na obra de Deus há mais de 20
anos' realizando um trabalho de atendimento voluntário totalmente gratuito de apoío
emocional e espiritual' Atua também na área social da instituição (unisocial), ajudando as
pessoas necessitadas.

o trabalho social desenvolvido atende a idosos abandonados pela famílía,
moradores de rua, viciados, jovens necessitados sem perspectiva de futuro, analfabetos,
detentos e seus familiares, mulheres vítimas de violência, gestantes desamparadas.

como Presidente do então Partido Republicano Brasireiro, atual Republicanos, a
gestão de João carlos ampliou os Diretórios Municipais no Estado do Amazonas dando posse
aos novos Presidentes Municipais; Realizou diversos encontros partidários com os filiados,
desenvolvendo a política e o estado democrático de direito.
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ques da sua gestão como secretário Municipar foi o investimento
ra construir e reformar 42 espaços púbricos de esporte e razer em
entre eles, um Veródromo (pista de corrida de cicrismo), com uma
orte a atletas e paratretas. Trata-se do maior investimento feito na
uara/ com recursos próprios, e uma boa gestão fiscar rearizados
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Desta forma, prestando relevante serviço à popuração Amazonense, sendo um
profissional e cidadão comprometido com o Estado.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares pela aprovação da presente
propositura.

PLENARIO RUV ARAÚJO DA ASSEMBLEIA
Manaus, 10 de fevereiro de 2020.

SLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

J

Deputado Estadu PUBLICANOS
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