PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DIA 15.07.2020
Secretário:
Em discussão e votação os pareceres das Comissões 3ª e 10ª favoráveis à Emenda
001 da CCJR, ao PROJETO DE LEI n. 213/2020, de autoria do EXECUTIVO
MUNICIPAL, capeado pela Mensagem 034/2020 que “DISPÕE sobre a concessão
de financiamento aos permissionários do Terminal 1 – T1, e dá outras
providências”.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder apoio financeiro, na forma de financiamento, aos
permissionários do Terminal 1 – T1, localizado na Avenida Constantino Nery, com vistas a assegurar a continuidade
de suas atividades econômicas, em virtude das obras de reforma do referido local.

Presidente:
Em discussão.
Em votação.
Os que aprovam permaneçam como estão.
Aprovados os pareceres.
Em 2ª discussão
Em votação.
Os que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção do senhor prefeito.
[Resultado: aprovados os pareceres, projeto encaminhado à sanção do prefeito.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI
n. 049/2020, de autoria do Vereador CHICO PRETO, JOELSON SILVA,
MARCEL ALEXANDRE, ROSIVALDO CORDOVIL, BESSA e DANTE, que
“ACRESCENTA dispositivos que especifica a Lei n° 2.486 de 24 de julho de 2019
que Dispõe sobre a regulamentação do Transporte Remunerado Privado Individual
de Passageiros por meio de Aplicativos ou Plataformas de Comunicação em Rede
no Município de Manaus e dá outras providências”.
Art. 1°. Ficam alterados e acrescidos dispositivos a Lei n° 2.486 de 24 de julho de 2019 abaixo relacionados, passando
a ter a seguinte redação: Art. 1º. Omissis (...) § 4º Definem-se como usuários previamente cadastrados, as pessoas
físicas ou jurídicas, identificadas na plataforma por nome completo, e imagem que identifique o rosto ou logo, que
será validado pelo Cadastro de Pessoas Físicas ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme o caso

Presidente:
Em discussão.
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão).
Aprovado o parecer.
Vai à 8ª Comissão de Transportes, Mobilidade Urbana e Acessibilidade.
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à 8ª Comissão de Transportes,
Mobilidade Urbana e Acessibilidade.]
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