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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DIA 13.12.2022 
Secretário: 
 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 
capeado pela Mensagem n.º 096/2022, que “CONCEDE reajuste aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito do Município de 
Manaus”.  
 

Art.1.º A remuneração permanente ou subsídio dos cargos de provimento em comissão do Poder 
Executivo do Município de Manaus fica reajustado em 15% (quinze por cento). 
 

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 434/2022 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 deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 
capeado pela Mensagem n.º 097/2022, que “DISPÕE sobre composição remuneratória 
dos servidores públicos municipais efetivos investidos em cargo em comissão, no 
âmbito do Município de Manaus, e dá outras providências”.  
 
Art. 1.º A composição da remuneração dos servidores efetivos e empregados públicos nomeados para 
cargo de provimento em comissão, com ou sem simbologia específica, no âmbito da Administração 
Pública Direta e Indireta do Município de Manaus será: 
I – a remuneração ou subsídio do cargo efetivo acrescida de 90% (noventa por cento)  
da remuneração do cargo em comissão, nos casos de servidores oriundos, por disposição, de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, de outros Municípios ou do Distrito Federal; 
(...)” 
 

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 435/2022 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.] 
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Secretário: 
 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 
capeado pela Mensagem n.º 098/2022, que “ALTERA, no que especifica, a lei n. 1.628 
de 30 de dezembro de 2011 que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU, alterada pelas leis n. 2.192 de 28 de dezembro de 2016 e n. 
2.564, de 26 de dezembro de 2019.”.  
 
Art. 1.º Altera e acrescenta os dispositivos, abaixo relacionados, à Lei n. 1.628 de 30 de dezembro de 2011, 
que passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1.º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU tem como hipótese de incidência 
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do Município, nos termos 
do art. 32 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. (NR).) 
(...)” 
 

Presidente: 
 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 436/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 

 
Secretário: 
 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 
capeado pela Mensagem n.º 099/2022, que “ALTERA a Lei n. 2.389, de 04 de Janeiro 
de 2019, e dá outras providências”.  
 
Art. 1.º Fica alterada a Lei n. 2.389, de 04 de janeiro de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2.º ........................................................................................................ 
§ 3.º A retribuição dos pregoeiros que não forem membros da comissão ordinária e específica, tanto no 
presencial como no eletrônico, far-se-á por gratificação de função, no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos 
reais) a sessão, até o limite de vinte reuniões mensais ordinárias, podendo reunir-se extraordinariamente 
quantas vezes forem necessárias. (NR).Poderes da União, dos Estados, de outros Municípios ou do Distrito 
Federal; 
(...)” 
 

Presidente: 
 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 437/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 
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Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador RODRIGO 
GUEDES, que “INSTITUI a Rede Municipal de Acolhida e Proteção a Crianças e 
Adolescentes Órfãos do Feminicídio e Vítimas de Violência Doméstica em Manaus”. 
 
Art. 1.º Fica instituída, no âmbito do município de Manaus, a Rede Municipal de Acolhida e Proteção a 
Crianças e Adolescentes Órfãos do Feminicídio e Vítimas de Violência Doméstica, voltada para atendimento 
humanizado aos filhos de mulheres que tiveram suas vidas ceifadas pelo marido, ex-marido, namorado ou 
companheiro mediante crime de feminicídio, previsto na Lei n. 13.104, de 9 de março de 2015. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 190/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador AMOM MANDEL, 
que “DISPÕE sobre a transparência de informações sobre a recuperação física e a 
adaptação de unidades escolares do município de Manaus”. 
 
Art. 1º O Poder Executivo deverá manter em seu sítio eletrônico, ou em outro portal eletrônico na rede mundial 
de computadores, informações atualizadas sobre o processo de recuperação física e adaptação das unidades 
escolares da rede municipal de ensino que visam ao cumprimento de protocolos exigidos para garantir a 
segurança sanitária de profissionais da educação e de toda a comunidade escolar. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 247/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 
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Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador EDUARDO ALFAIA, 
que “ESTABELECE a obrigatoriedade de a concessionária responsável pelos serviços 
de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, no município de Manaus, 
notificar o consumidor sobre as multas aplicadas e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica obrigada a concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto a notificar os consumidores acerca das multas aplicadas. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 257/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador MITOSO, que 
“CONCEDE isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano às mulheres 
mastectomizadas nos termos que estabelece”. 
 
Art. 1.º Fica isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano o imóvel que seja de propriedade e 
residência de mulher contribuinte que tenha sido submetida à mastectomia, mediante os seguintes requisitos e 
condições:  
I – ser mantenedora de família monoparental, na condição de chefe de família;  
II – comprovar a situação de vulnerabilidade social pelos meios de prova admitidos em lei; 
(...) 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 302/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 
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Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador DIONE 
CARVALHO, que “INSTITUI, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, o Dia 
Municipal do Caratê, a ser comemorado no dia 12 de setembro, e dá outras 
providências”. 
 
Art. 1.º Fica instituído o dia 12 de setembro, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, como o Dia 

Municipal do Caratê. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 365/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 
 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador KENNEDY 
MARQUES, que “INSTITUI o Programa Moeda Verde de incentivo à reciclagem, 
promoção da educação ambiental e valorização de catadores e cooperativas e dá outras 
providências”. 
 
Art. 1.º Fica instituído o Programa Moeda Verde de incentivo à reciclagem, promoção da educação ambiental 
e valorização de catadores e cooperativas. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 385/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 
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Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria da Vereadora YOMARA LINS, 
que “ESTABELECE a reserva de, no mínimo, uma vaga em estacionamentos de uso 
público ou privado para veículos conduzidos por pessoas obesas ou que as 
transportem”. 
 
Art. 1.° Fica estabelecida a reserva de, no mínimo, uma vaga em estacionamentos de uso público ou privado, 
como secretarias, supermercados, shopping centers, hospitais, cemitérios, escolas, universidades, clínicas, 
estádios e outros locais semelhantes, para veículos conduzidos por pessoas obesas ou que as transportem, desde 
que haja identificação de sua condição. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 405/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 
 
Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
400/2021, de autoria do Vereador FRANSUÁ, que “INSTITUI a Política Municipal 
de Combate à Psicofobia, no âmbito do município de Manaus, e dá outras 
providências”. 
 
Art.1.° Fica instituída no município de Manaus a Política Municipal de Combate à Psicofobia, a fim de 
diminuir o preconceito e a discriminação em torno das patologias mentais e das pessoas que as possuem. 

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 6ª Comissão de Saúde. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.] 
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Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
418/2021, de autoria do Vereador WILLIAM ALEMÃO, subscrito pelos Vereadores 
CAIO ANDRÉ e CAPITÃO CARPÊ ANDRADE, que “FACULTA aos 
estabelecimentos comerciais a disponibilização, por meio de QR Code, dos 
dispositivos exigidos por Leis Municipais e dá outras providencias”. 
 
Art. 1° Esta Lei faculta, no que concerne a obrigatoriedade de fixação de placas/cartazes informativas definidas 
em leis municipais, aos estabelecimentos comerciais a opção de disponibilização de tais informações através 
de QR Code. 

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 10ª Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. 
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à 10ª Comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.] 
 
Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
442/2021, de autoria do Vereador ROSINALDO BUAL, que “DISPÕE sobre a 
instituição do Programa de Sustentabilidade Ambiental na rede municipal de ensino e 
dá outras providências”. 
 
Art. 1.º O Fica instituído na rede pública de ensino municipal da cidade de Manaus, O Programa de 
Sustentabilidade Ambiental. 

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 14ª Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, 
Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia – COMMARESV, Economia 
e Orçamento. 
[Resultado: projeto não votado, retorna na próxima pauta.] 
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Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
491/2021, de autoria do Vereador MARCIO TAVARES, que “DISPÕE sobre o 
Centro de Formação de Educadores da Secretaria Municipal de Educação no município 
de Manaus e dá outras providências”. 
 
Artigo 1.º Esta Lei institui o Centro de Formação de Educadores da Secretaria Municipal de Educação no 
Municipal de Manaus. 

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 4ª Comissão de Educação. 
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à 4ª Comissão de Educação.] 
 
Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão à Emenda 001 e ao 
PROJETO DE LEI n. 563/2021, de autoria da Vereadora THAYSA LIPPY, que 
“INSTITUI a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em 
sessões clínicas que tratem de pessoas com deficiência no Município de Manaus 
e dá outras providencias”. 
 
Art. 1° - Torna-se obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento em sessões clínicas que tratem de 
pessoas com deficiência no Município de Manaus.  

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 
[Resultado: projeto não votado, retorna na próxima pauta.] 
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Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
616/2021, de autoria do Vereador PEIXOTO, que “IMPLEMENTA, no âmbito do 
Município de Manaus, o projeto "ESCOLA QUE CUIDA" e dá outras providências”. 
 
Art. 1º Fica instituído no Município de Manaus, o projeto "escola que cuida", a ser implementado em toda rede 
municipal de ensino e consistirá em incluir, no currículo apropriado para a idade dos alunos, material e 
palestras para a prevenção do abuso sexual infantil. 

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. 
[Resultado: projeto não votado, retorna na próxima pauta.] 
 
Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão  ao PROJETO DE LEI 
n. 628/2021, de autoria do Vereador RAIFF MATOS, que “INSTITUI, no Calendário 
Oficial da Cidade de Manaus, o Dia do Conservadorismo e dá outras providências”. 
 
Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, o dia do Conservadorismo, a ser realizado 
anualmente no dia 10 de março. 

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. 
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à 3ª Comissão de Finanças, 
Economia e Orçamento.] 
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Secretário: 

 

Em discussão e votação o parecer favorável da 6ª Comissão à Emenda 001 e ao 
PROJETO DE LEI n. 517/2021, de autoria do Vereador JOÃO CARLOS, subscrito 
pelo Vereador WILLIAM ALEMÃO, que “DISPÕE sobre a manutenção periódica de 
aparelhos esfigmomanômetros utilizados nos sistemas de saúde do Município de 
Manaus”. 
 
Art. 1º Todos os ambientes de uso público e privado no Município de Manaus devem enviar para manutenção 
periódica anual os aparelhos esfigmomanômetros, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais 
à saúde dos usuários. 

 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer.  
Em 1ª. discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, vai à 2ª discussão na forma da lei. 
[Resultado: aprovado o parecer. Aprovado em 1ª. Discussão,  projeto vai à 2ª 
discussão.] 
 
 
Secretário: 

 

Em discussão e votação o parecer favorável da 11ª Comissão ao PROJETO DE LEI 
n. 633/2021, de autoria do Vereador BESSA, que “CONSIDERA de utilidade pública 
o Instituto Carlos Augusto - ICA”. 
 
Art. 1.º Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto Carlos Augusto, associação civil, constituída em 29 
de abril de 2021, inscrita no CNPJ nº 42.903.713/0001-05, com sede e foro no Município de Manaus, 
estabelecida na Rua São Paulo, nº 351, Bairro Monte das Oliveiras, CEP 69.093-805. 

 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer.  
Em 1ª. discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, vai à 2ª discussão na forma da lei. 
[Resultado: aprovado o parecer. Aprovado em 1ª. Discussão,  projeto vai à 2ª 
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discussão.] 
 
 
 
Secretário: 

 

Em discussão e votação o parecer favorável da 11ª Comissão ao PROJETO DE LEI 
n. 681/2021, de autoria do Vereador MARCEL ALEXANDRE, que “CONSIDERA 
de Utilidade Pública a Associação Força Amigos do Brasil - FAB nesta cidade de 
Manaus, e dá outras providências.”. 
 
Art.1º. Considera de utilidade pública a Associação Força Amigos do Brasil - FAB, inscrita no CNPJ: 
11.425.834/0001-65, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na rua Rio Jutaí, 
nº124, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-020 - desta cidade de Manaus. 

 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer.  
Em 1ª. discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, vai à 2ª discussão na forma da lei. 
[Resultado: projeto não votado, retorna na próxima pauta.] 
 
Secretário: 

 

Em discussão e votação o parecer favorável da 11ª Comissão ao PROJETO DE LEI 
n. 069/2022, de autoria da Vereadora PROFESSORA JACQUELINE, que 
“CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Filhos e Amigos da Amazônia sem 
Fronteiras”. 
 

Art. 1.º Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto Filhos e Amigos da Amazônia sem Fronteiras, 
associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) sob o n. 45.078.403/0001- 91, com sede e foro no município de Manaus, estabelecido na Rua Serra do 
Rio Negro, n. 73-A, Colônia Terra Nova, CEP: 69015-463. 
 

Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer.  
Em 1ª. discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, vai à 2ª discussão na forma da lei. 
[Resultado: projeto não votado, retorna na próxima pauta.] 
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Secretário: 

 

Em discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão à Emenda Modificativa 
n. 001 ao PROJETO DE LEI n. 042/2021, de autoria do Vereador PROFESSOR 
SAMUEL, que “DISPÕE sobre a inclusão no programa de publicidade do poder 
Executivo, a divulgação dos eventos culturais, artísticos, esportivos, festivais, datas 
comemorativas e semanas alusivas, que estejam no calendário oficial de eventos do 
município de Manaus”. 
 

Art. 1º - O Executivo incluirá no seu programa de publicidade a divulgação dos eventos culturais, artísticos, 
esportivos, festivais, datas comemorativas e semanas alusivas, instituídos por leis ou decretos municipais que 
estejam no calendário oficial de eventos do município de Manaus. 
Parágrafo único. A divulgação que trata o caput deste artigo, será incluído em todos os meios de comunicações, 
inclusive nas redes sociais do poder Executivo, podendo acrescentar outros meios se necessário for. 
 

Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer.  
Em 2ª. discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado. Segue à SANÇÃO do Senhor Prefeito.  
Resultado: aprovado o parecer, aprovado em 2ª discussão, projeto encaminhado à 
sanção do prefeito.] 
 
Secretário: 

 

Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n. 287/2021, de autoria do Vereador DR. 
DANIEL VASCONCELOS, subscrito pelo Vereador CAIO ANDRÉ, que 
“INSTITUI campanha “Gestante Saudável: Avança Manaus” destinada as medidas de 
proteção, conscientização e sensibilização à saúde da mulher gravida, em face a 
pandemia da COVID-19 e outros agravos, no município de Manaus e dá outas 
providencias”. 
 
Art. 1º - Fica determinado no âmbito Municipal a campanha “Gestante Saudável: Avança Manaus” destinada 
as medidas de proteção, conscientização e sensibilização à saúde da mulher grávida, em face ao coronavírus 
(SARS-CoV-2) e outros agravos a saúde das mesmas. 

 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado. Segue à SANÇÃO do Senhor Prefeito.  
[Resultado: aprovado em 2ª discussão, projeto encaminhado à sanção do prefeito.] 
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Secretário: 

 
 

Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n. 583/2021, de autoria do Vereador IVO 
NETO, subscrito Vereadores ELAN ALENCAR, EVERTON ASSIS. GLÓRIA 
CARRATTE, JOÃO CARLOS, KENNEDY MARQUES, MARCEL ALEXANDRE, 
MARCIO TAVARES, MITOSO, FRANSUÁ, RAIFF MATOS, RAULZINHO e 
SASSÁ DA CONSTRUÇÃO CIVIL, que “INSTITUI a Semana Municipal de 
Incentivo ao Programa Família Acolhedora no âmbito do município de Manaus e dá 
outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica instituída, no município de Manaus, a Semana Municipal de Incentivo ao Programa Família 
Acolhedora, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 31 de maio, Dia Mundial do Acolhimento Familiar. 

 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado. Segue à SANÇÃO do Senhor Prefeito.  
[Resultado: aprovado em 2ª discussão, projeto encaminhado à sanção do prefeito.] 
 
 
 


