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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RIO BRANCO — ESTADO DO ACRE.Aos sete dias do mês de maio do ano de dois 

mil e dezenove, às oito horas e quinze minutos, sob a presidência 

daVereadoraLene Petecão, secretariada peloEdil RailsonCorreia, presentes os 

Vereadores Célio Gadelha, Eduardo Farias,Elzinha Mendonça, Emerson 

Jarude,Jakson Ramos, João Marcos Luz,José Carlos Juruna, MamedDankar, 

Raimundo Neném,Rodrigo Forneck e Sandra Asfury. Constaram no EXPEDIENTE 

DO DIA:OFÍCIO N° 255/2019 — CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA e OFÍCIO N° 

112/2019 — ASSEMURB.Aberto oATO SOLENE.Em atenção ao Requerimento N232 

/2019, de autoria do Vereador Eduardo Farias, foi entregue Moção de 

Congratulação e Aplauso para o pastor Aldemarcosda Silva Marcielpela execução 

do Projeto 10 na bola e 10 na escola. Além do proponente e do homenageado, 

fizeram uso da palavra os convidados do homenageado e osVereadores Sandra 

Asfury, Célio Gadelha e Emerson Jarude. Registro fotográfico. Encerrado o ato 

solene. AbertoPEQUENO EXPEDIENTE.Em questão de ordem, Vereadora Elzinha 

Mendonça apresentou dezenove indicações e um requerimento para realizar 

audiência pública sobreas queimadas que atingem a municipalidade, no próximo 

dia dezessete de maio, às nove horas. Vereador José CarlosJurunaassomou a 

tribuna.Solicitou reforço de policiamento no terminal urbano. Vereador Emerson 

Jarudeassomou a tribuna. Discorreu sobre o corte de trinta por cento do repasse 

federal para a educação superior, licitação pública promovida pelo Supremo 

Tribunal Federal para aquisição de cardápio gastronômico atípico, e a reforma da 

previdência. Discorreu ainda acerca da crise institucional na Secretaria de Polícia 

Civil, que acarretou na substituição do gestor daquela pasta. Vereador João 

Marcos Luz assomou a tribuna. Falou acerca da matéria veiculada no portal de 

notícias Ac24horas sobre o desaparecimento de HDs da EMURB, questionou a 

ausência de perícia e boletim de ocorrência sobre o caso. Reiterou a fala do 

Vereador Juruna sobre a desordem no terminal urbano. Vereador Eduardo Farias 

assomou a tribuna. Criticou o corte de verbas na educação e o congelamento de 

gastos públicos, ainda no governo de Michel Temer. Falou do desrespeito às 

minorias promovidas pelo atual Governo Federal. Vereador Rodrigo 

Forneckassomou a tribuna. Reiterou a fala do Vereador Emerson Jarude sobre o 

corte na educação, questionando as regalias do Judiciário. Apresentou dados do 

investimento em educação nos últimos anos. Destacou o início da Operação 

Verão. Vereadora Iene Petecaoassonnou a tribuna. Destacou seu exercício 
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temporário enquanto Prefeita de Rio Branco, noticiando diligências ao anexo da 

Escola Raimundo Hermínio de Melo — Belo Jardim e o início da Operação Verão. 

Parabenizou o secretariado da Prefeita Socorro Neri e agradeceu à imprensa pelo 

destaque recebido. Encerrado o Pequeno Expediente.Aberto o GRANDE 

EXPEDIENTE.VereadoraLene Petecão permaneceu na tribuna. Apresentou 

requerimentopara conceder moção de pesar aos amigos e familiares do Senhor 

Michel Bimbi, falecido no último dia dois. Apresentou cento e quarenta de seis 

indicações de melhorias para Rio Branco. Defendeu o asfaltamento da rua onde 

reside o cadeirante e acadêmico Mazinho. Em aparte, Vereador Rodrigo Forneck. 

A oradora ainda trouxe a informação de que o ônibus da linha do bairro Belo 

jardim não está parando para a população. Reiterou a fala do Vereador Junina 

sobre as constantes brigas no terminal urbano e cobrou providências. Salientou a 

visita realizada à Policia Militarpara tratar do plano de segurança, juntamente 

com a Vereadora Sandra Asfury. Em aparte, Vereador João Marcos Luz.Por fim, 

falou das ações de tapa buraco realizadas na cidade. Vereador Railson Correia 

assomou a tribuna. Apresentou reinvindicações de melhorias para os bairros 

Tancredo Neves, Jorge Lavocat, Defesa Civil e Montanhês. Tratou da expansão do 

saneamento básico e tratamento de água promovido pelo DEPASA na região. 

Citou a Operação Verão realizada na cidade. Defendeu a necessidade de 

investimento na educação e citou exemplos de países que cresceram 

comprioridadena área educacional. Apresentou requerimento para conceder 

Moção de Louvor àSenhora RosanaCavalcante Santos, Reitora do Instituto Federal 

do Acre, a ser entregue em ato solene no próximo dia seis de junho.Vereador 

Jakson Ramos assomou a tribuna. Questionou o fato de terem vereadores que 

defendem cortes na educação. Apresentou dados do Pronatec, Fies e tratou dos 

avanços na educação técnica na época do ex-presidente Lula, por meio da criação 

de escolas técnicas e institutos federais. Leu matéria da Universidade de 

Campinas - Unicamp acercada necessidade da expansão das universidades 

públicas para áreas descentralizadas. Vereador MamedDankar assomou a 

tribuna. Apresentou os benefícios da equoterapia — terapia com cavalos, e da 

aprovação do SenadoFederal a reconhecendo como meio para a reabilitação de 

pessoas com deficiência. Afirmou que apresentará anteprojeto de lei sobre a 

temática na próxima quinta-feira. Em aparte, Vereadores Lene Petecão e Rodrigo 

Forneck. O orador ainda tratou da entrega de medicamentos e suprimentos a 

casa de apoio Souza Araújo, por emenda parlamentar. Encerrado o Grande 

Expediente. A ata da sessão ordinária anterior foi lida e aprovada por 
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unanimidade. Aberta a ORDEM DO DIA. Ausentaram-se da sessão os Vereadores 

Célio Gadelha, Eduardo Farias, MamedDankar e Raimundo Neném.Requerimento 

n°50/2019, de autoria da Vereadora Eizinha Mendonça para realizar audiência 

pública no próximo dia dezessete de maio, sexta-feira, as 9h, para tratar a 

respeito 	das 	queimadas 	em 	Rio 	Branco, 	aprovado 	por 

unanimidade.Requerimento n°51/2019, de autoria da Vereadora Lene Petecão, 

para conceder Moção de Pesar aos amigos e familiares do Senhor Michel Bimbi, 

falecido no último dia dois, aprovado por unanimidade.Requerimento nº 

52/2019, de autoria do Vereador Railson Correia, para realizar ato solene no 

próximo dia seis de junho, para entrega de Moção de Louvor à Senhora Rosana 

Cavalcante, 	Reitora 	do 	IFAC, 	aprovado 	por 	unanimidade. 

OF/GAB/907SEMSA/2018, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde — SEMSA, 

relatório quadritrimestral de prestação de contas, referentes às ações de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, programadas e executadas no 

segundo quadrimestre de 2018, apenas para ciênciaplenária.Encerrada a Ordem 

do Dia.Aberta aEXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereador Emerson Jarudeassomou a 

tribuna. Apresentou dados quanto ao corte de investimentos na educação 

superior durante os Governos Lula e Dilma. Esclareceu que a educação está acima 

de qualquer bandeira política, independentemente de qualquer partido ou 

governo. Encerrada a Explicação Pessoal.Nada mais havendo a ser tratado, a 

sessão foi encerrada e ara constar, Ipvrada a presente ata que, após ser lida e 

aprovada, foi a nada por la, 	 Presidente, e, por 

mim, Secretário t 45= 
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