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Aos cinco (05) dias do mês de julho de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada constatando a presença 

de todos os Edis, havendo quórum suficiente o Presidente deu início à sessão 

ordinária. Após a leitura da ata anterior a mesma foi aprovada pelos presentes: 

Projeto de Lei nº. 002/2021 que Altera Dispositivo da Lei Municipal nº. 401/1969 

e Lei Municipal nº. 1.014/2004 que alterou o Parágrafo Único Art. 6º da Lei 

Municipal nº. 401/1969. Após primeira e segunda discussão o projeto acima 

citado foi aprovado com 14 votos favoráveis, juntamente com seus respectivos 

pareceres: Projeto altera Dispositivos da Lei nº. 1.164/2010 que Institui o 

Conselho Municipal da Juventude. Após primeira e segunda discussão o 

projeto acima citado foi aprovado com 14 votos favoráveis, juntamente com 

seus respectivos pareceres: Projeto de Lei nº. 008/2021 que dispõe sobre 

Alteração na Lei Municipal 1.373/2019, que formula o Conselho Municipal de 

Turismo (COMTUR), revogando a Lei Municipal 907/99. Após primeira e 

segunda discussão o projeto acima citado foi aprovado com 14 votos 

favoráveis, juntamente com seus respectivos pareceres: Projeto de Lei nº. 

009/2021 que dispõe sobre a Doação de um Terreno ao Governo do Estado de 

Alagoas. Após primeira e segunda discussão o projeto acima citado foi 

aprovado com 14 votos favoráveis, juntamente com seus respectivos 

pareceres: O Presidente agradece ao Nobre Par Manoel Messias pela Emenda 

Aditiva apresentada ao Projeto de Lei nº. 002/2021, está de parabéns pela 

análise: Facultada a palavra o Vereador Edmilton Rodrigues saúda a todos os 

presentes. Hoje quero informa a todos uma situação que está acontecendo em 

nossa cidade, temos hoje nos transporte público cerca de umas 400 famílias 

que trabalham diretamente com em nosso município, recentemente foi criado 

um aplicativo de transporte em nossa cidade por pessoas não capacitadas, 

acredito que isso venha a ser prejudicial, somos cidade pequena, os riscos de 

pessoas que vem de fora sem que ao menos saibamos de quem se trata 

transporte adolescentes dentre outros, isso é risco para segurança dos 

nossos munícipes. Temos uma Associação totalmente segura, onde todos os 

motoristas são cadastrados, temos todos os dados se necessário sabemos 

onde encontrar. O Presidente se solidariza com o assunto abordado pelo 

Nobre Par Edmilton e informa que esta casa legislativa está à disposição para 
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o que for necessário, temos que preservar a segurança dos nossos munícipes. 

O Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Quero 

informa ao Nobre Par Edmilton que apoio esta causa, no transporte público 

temos inúmeras famílias das quais tiram seus sustentos do trabalho diário, 

peço aos Nobres Pares que apoiem essa causa também, nos ajudem a levar 

esse assunto a sério e não deixarmos que pessoas de foram venham retirar o 

pão de cada dia de muitas famílias em nossa cidade. O Vereador Manoel da 

Silva saúda a todos os presentes. Sobre o assunto da criação do aplicativo de 

transporte, que deixar claro que estarei a inteira disposição para ajudar nessa 

causa, temos que pensar na segurança da população, são inúmeras famílias 

que sobrevivem desse tipo de trabalho, peço a todos para lutarmos juntos por 

essa causa. O Presidente informa a todos que esta casa legislativa recebeu os 

feirantes, trata-se de uma classe sofrida, peço a ajuda dos Nobres Pares para 

juntos tentarmos negociar para os dias de feiras voltem ao normal, segundo 

informações dos mesmos eles por se tratar de alimentos estão perdendo 

muitas mercadorias por conta dos dias, graças a Deus as coisas aos poucos 

estão voltando a normalidade, os feirantes precisam conquistar o sustento de 

suas famílias. Não havendo mais orador nessa nesta noite o Presidente 

agradeceu a todos os presentes e encerrou a presente sessão marcando outra 

para o dia e horário regimental eu _________________________, lavrei a 

presente ata que após lida foi assinada pelo Presidente e Segundo secretário. 
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