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Manaues, 'E oe ,4ttu!'T\;r de 20,{8.

Senhor Presidente

Senhores Þeputados

Nos termos; da Constituição do Estado, faço encarninhar ao

criterioso exame de Vossas [:xcelências e à superior deliberação desse poder

Legislativo o Projeto de Lei incluso, que "ALTERA, na forma que especifica, a Lei

n.o 3.206, de 27 de dezembro de 2007, que'Ð\SFÕE sobre a Sistema Estadual de

Habitação de lnteresse Socra/ - SEHIS/AM, CRIA o Fundo Estadual de tlabitação
de lnteresse Socia/ - FEHIS e lNSTlTtJl o Conselho Gestor clo FEHIS.'. e da

o utras providê n ci as. ".

O Projeto de Lei ora submetido à deliberação dos Senhores

Deputados, visa acabar com ¡cendências quanto às obrigações assumidas pelo

Estado do Amazonas por ocasião da assinatura do Termo de Adesão ao Sistema

Nacional de Habitação de lnf:eresse Social - SNHIS, junto ao Ministerio das

Cidades, já que as liberações de recursos destinados aos Programas de llabitação
de lnteresse Social estão diretamente ligadas a eventuais seleções por parte do

referido Ministério.

Certo da atenção que Vossas Excelências dispensarão ao

Projeto, reitero aos ilustres Senhores Deputados, na oportunidade, expressões de

distinguido apreço.
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Ciovernador do Estado

Excelentíssimo Senhor
DigNíSSiMO DCPUtAdO DAVID ANTÔNIO ABISAI PFRËIRA DH ALMFIDA
Presidente da Assembleia Legis;lativa do Estado do Amazonas
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PRoJEro DE LEr *." / 3 1 ,roru

ALTERA, na forma que especifica, a Lei n.o
3.206, de 27 de dezembro de 2002, que
'DISPÕEsobre o Sisfema Estadual de
Habitação de lnteresse Sociat - St:HlS/AM,
CRIA o Fundo Estadual de Habitação de
Interesse Social - FEHIS e lNSTtTtJl o
Conselho Gesfor do FEHIS.", e clá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS

IDECRETA:

Art. 1." o caput do artigo 7.o e seu $ 1.o, da Lei n.o 3.206,
de 27 de dezembro de 2007, passam a vigorar com as seguintes
redações:

"Art. 7.o O Conselho Gesfor do Fundo Estadual de
Habitação - FEHIS é Órgão cle carater detiberativo e sera
composto por representantes de entidades púbticas e
privadas, bem como de segmentos da sociedacle tigados
à area de habiteção, tendo como garantia o princípio
democratico de escolha de seus representantes e a
proporção de 1/4 (um quarto) das vaEas aos
re p resenta nte s de movime nto pop u I are s.

1.o A Presidência do Conselho Gestor do FEHIS
sera exercida pelo Titular da Superintendência Estaduat
de Habitação SUHAB, como Orgão Central do
Slsúema. "

Art. 2.o Esta Lr:i entra em vigor na data de sua
publicação
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