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Aos 07 (sete) dias do mss de Outubro do ano de dois mil e vinte e urn
(2021).porvoltadas8:00h,noCart6riodo1°OficiodeNotaseProtestosdeMacei6,situado
na Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, n° 42, Centro, onde presente achava-se o Dr. CELSO
SARIVIENTO  PONTES  DE  WllRANDA,   Primeiro  (1°)  Tabeliao  Pdblico  de  Notes  desta
Capital,  comigo,  Maria Jos6 Torres dos Santos,  auxiliar de Cart6rio,  ai compareceu como
OuTORGANTE   SOLICITANTE:   JOAO   GABRIEL   COSTA   LINS,   brasileiro,   casado,
vereador  de  Maceio/AL,  portador  da  Carteira  Nacional  de  Habilitagao  n°  04203768905-
DETRAN/AL,  onde consta  o  ntimero da  Carteira  de  ldentidade 2001006031476-SSP/AL,
inscrito  no  CPF  n°  074.399.734-45,    com  endereco comercial  na Av.  Govenador Afranio
Lages,  N° 450,  Sala "r,  em  Mangabeiras,  nesta cidade de  Macei6/AL,  CEP:  57.037-635.
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que atende estas Notas, acessei o site (pagina ou web site) da rede de comunicaeao de
computadores  INTERNET,  a  seguir  mencionado  e  verifiquei  o  seguinte:  1®)  a  partir das
O8.`74h  /oi.fo  horas  e  quafome mi.nutos/,  a  pedido  do  solicitante,  acessei  o  endereeo

is-de-ivre-e-beneficia-rnaov.br/ refeito- hc-im lanta- asse-I://www.maceio.al.
50-nil-estudantes-da-ca (conespondente  a
existencia de diversas paginas eletr6nicas formadas

imagem   n°   1),   no  qual   constatei   a
por imagens e textos que configuram,
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0            PASSE            LIVRE            -DATA            D E            VEI CULACAO :            13/09/2021
VEicuLO    DE    COMUNICAC^O:    SITE    OFICIAL    DA    PREFEITURA    DE    MACE16
LINK:              htt //www.maceio.al ov.br/ refeito- hc-im lanta- asse-livrele-benefiGia-
majs-de-50-mil-estudantes-da-ca ital/ -Prefeito JHC implanta Passe Livre e beneficia
mais de 50 nil estudantes da capital -Sera-a benefici.ados a/unos de ni've/ ned/.o, feon/.co,
fundamental e superior de instituig6es pablicas e privadas de Macei6. 0 prefefro de Mace.i6,
JHC,  implantou nesta segunda-feira (13) o Passe Livre Estudantil e vai beneficiar mais de
50  mil  estudantes  da  capital.  Este  e  mais  urn  compromisso  do  Municipio  para  garantir
acesso ao ensino para os alunos que usam diariamente o transporte ptlblico. JHC avalia o
feito como  urn compromisso  honrado.  .0  Passe  Liwe e uma  conquista  hist6rica  para  os
estudantes.  Implantamos de forma pacifica, sem embates e de forma estruturada, depois
de tantas lutas que ja foram travadas aqui na  nossa capital.  Esse 6 urn direito social dos
estudantes, e anunciamos num momento dificil, num momento de pandemia. A implantagao
do  Posse  Livre fez parte de uma s6rie de iniciativas que a  Prefeitura vein tomando  para
cuidar e trazer oportunidade para os estudantes", afirmou o prefeito. Com o Passe Livre, os
estudantes terao acesso a 44 passagens par mss, que devem ser utilizadas nos dias dteis.
Serao   beneficiados   os   estudantes   que   estao   regularmente   matriculados   no   ensino
fundamental,  medio, tecnico e superior das instituie6es de ensino situadas no municipio e
devidamente credencjadas pelo Ministerio da Educaeao (MEC), pela Secretaria de Estado
da  Educagao  de  Alagoas  (Seduc)  e  pela  Secretaria  Municipal  de  Educacao  de  Macei6
(Seined). Alem disso, 6 necessario que o aluno comprove frequencia esco]ar de no minimo
75°/o.  0  decreto  de  implantacao  do  Passe  Livre  foi  assinado  pelo  prefeito  durante  a
solenidade, Alem disso,  projeto de lei sera encaminhado a Camara Municipal.  No texto,  o
gestor explica que o PL "se fez necessario em virtude de promover o reequilibrio econ6mico-
financeiro atrav6s de subsidio direto,  projeto de beneficio pal.a a populagao estudantil com
complemento desta tarifa,  acompanhamento qualitativo da presta9ao do servigo e outras
pfaticas". A estudante universitaria Tatiana Santos afirmou que o beneficio e uma conquista
para os estudantes. Ela contou que ja passou por dificuldades enquanto estagiaria e usuaria
do transporte ptlblico.  "No  inicio do periodo na faculdade,  eu  ainda  nao era estagiaria,  e



passei  por  algumas  dificuldades  para  me  transportar  ate  a  universidade.  Esse  6  uma
nquista muito grande para n6s estudantes,  principalmente para aqueles que t6m algum

ipo  de  problema  financeiro,  Falando  em  nome  de  todos  os  estudantes,  n6s  estamos
xtremamente  grates",  agradeceu  a  aluna.  0  superintendente  da  SMTT,  Andie  Costa,
xplicou  coma  acontecefa  o  benoficio  para  os  estudantes.  "Com  o  Passe  Livre,   os

estudantes tefao acesso a 44 passagens por mss que devem ser utilizadas nos dias dteis.
partir de hoje, eles ja podein fazeT o a6endamehto para dar entrada no Passe Livre.  E

necessario fazer a ativa9ao do cfedito e poder circular nos 6nibus. Esse beneficio e gragas
instituigao do prefeito JHC", disse. Para mais informac6es,ac'(3sse  `esL3,a  ILil`:.  o secretan.o

e Educacao de Macei6,  Elder Maia,  disse que,  com o Passe Livre,  a vida do estudante
sera memos dificil, e que o beneficio 6 motivo para celebragao. "Hoje e urn dia de celebragao

de agradecer. Com certeza os alunos que ja dei aula ficarao muito felizes,  poTque esse
recurso vai  permitir que eles  utilizem  o dinheiro  para outras coisas,  coma tirar xerox ou

mprar livros, Macei6 abriga muifas situap6es de desigualdade, e essa e uma das maiores
nquistas que Macei6 ja viveu",  pontuou.  Sthefane Ferreira e Niviane Rodrigues / Secom

Macei6. 2°) Nada mais havendo, pediu-me o solicitante para arquivar os arquivos eletr6njcos
imprimir as imagens das paginas acessadas nesta ata notarial, o que fago, imprimindo em
Iorido.  Para  constar.  Iavro  a  presente  ata,  para  os  efeitos do  art.  364  do  C6digo  de

Processo Civil Brasjleiro e de acordo com a competencia exclusiva que me confere a Lei n°
8.935, de 18/11/1994, em seus incisos Ill dos arts. 6° e 7°. Ao final, esta ata foi lida em voz

lta, achada conforme e assinada pelo solicitante e por mim Tabeliao, do que dou fe. E, de
mo assim o disse,  dou fe. A pedido lavrei esta escritura,  a qual feita e lhes sendo lida,

ceita e assina djspensando a presence de testemunhas de acordo com a Legislagao. Eu,
Maria Jos6 Torres dos Santos, auxiliar de cart6rio,  que a digitei.  Eu,  CELSO SARMENTO
PONTES DE MIRANDA,  Tabeliao Pdblico,  a subscrevo, dato e assino em pt]blico e raso.
Em testo da verdade.  0 Tabeliao Ptlblico.  Macei6,  07 de Outubro de 2021  (ass.):  JOAO

ABRIEL COSTA LINS; SOLANGE REGINA COMES DE ALMEIDA;  CELSO SARMENTO
PONTES DE MIRANDA. Esfa conforme com o pr6prio original a que me reporto, dou fe.

Macei6, 07 de Outubro de 2021.
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