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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

dois mil e dezenove, às oito horas e quinze minutos, sob a Presidência do 

Vereador Railson Correia, secretariado pela Vereadora Elzinha Mendonça, 

presentes os Vereadores: Emerson Jarude, Mamed Dankar, José Carlos 

Juruna, João Marcos Luz, Jackson Ramos, Sandra Asfury , Eduardo Farias, 

Rodrigo Fornek e Raimundo Neném. A ata da sessão anterior foi lida e 

aprovada por unanimidade. Foi aberta a sessão. Constaram no EXPEDIENTE 

DO DIA: OFÍCIO/N° 151/2019/GABINETE DA PREFEITA-GABPRE. OFÍCIO/N° 
121/2019/ GAB./SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO BRANCO 

SSEMRB/ASSERMURB. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador 

Mamed Dankar assomou a tribuna. Apresentou requerimento para realização 

de Sessão Solene no dia cinco de junho, para entrega de Moção à Defensoria 

Pública do Acre, pelo aniversário de Dezoito anos. Falou de sua preocupação 

com o programa Farmácia Popular. Também citou uma Emenda destinada ao 

PROERD e de sua importância para erradicação das drogas e da violência. Por 

fim, citou sua conversa com a Presidente Conselho Estadual de Educação. 

Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Fez Convite para audiência 

Pública que realizar-se-á na Assembleia Legislativa às 10h e frisou a urgente 

necessidade de discussão da reforma da previdência. Também alertou para o 

alto índice de desemprego no Brasil e falou da dívida de grandes empresas no 

CONFINS, o que prejudica ainda mais a classe menos favorecida em vista da 

reforma da previdência. Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. Tratou 

da Mobilidade urbana, citou a decisão do STF determinando como 

inconstitucional, qualquer impedimento Municipal de atuação de transporte 

de passageiros por aplicativos. Questionou Portaria N°03/2012, acerca do 

credenciamento de idosos e pessoas com deficiência, visto que existem 

cobranças de taxas e obrigatoriedade de renovação de tal credenciamento. 

Apresentou anteprojeto garantindo ao idoso credenciamento sem cobrança 

de taxa e necessidade de renovação. Vereador Jakson Ramos assomou a 

tribuna. Reiterou a fala do Vereaddor Eduardo Farias acerca da reforma 

previdência. Questionou as decisões do Governo Federal relacionadas à 

liberação de armas até então de uso restrito, alertando para os perigos de tais 

medidas. Também questionou os recentes cortes na educação, nos programas 

Sociais e Políticas Públicas. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. 
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Relatou ter solicitado laudo laboratorial particular, encaminhando-o ao 

DERACRE através de oficio a respeito da qualidade de serviços de 

asfaltamento da cidade, sugeriu que após análise, se comprovada a má 

qualidade, o Governo deixe de pagar os serviços de asfaltamento na Via Chico 

Mendes. Disse ainda, que as péssimas condições do asfalto, prejudicam a 

imagem da entrada da cidade. Por fim, questionou a quantidade de equipes 

que começaram a trabalhar na Operação Verão. Sessão Suspensa por tempo 

indeterminado. Sessão reaberta. Encerrado o Pequeno Expediente. Aberto o 

Grande Expediente. Vereadora Elzinha Mendonça assomou a tribuna. Citou a 

abertura dos trabalhos da Operação Verão e do trabalho das equipes nas ruas. 

Falou da necessidade do envio por parte da Prefeitura do cronograma da 

Operação, para melhor fiscalização dos trabalhos. Abordou Projeto 

desenvolvido por seu gabinete através de um curso de maquiagem para 

meninas carentes, visando capacitação das mesmas para terem uma fonte de 

renda. Por fim, leu matéria veiculada no jornal Folha de São Paulo, acerca da 

crise na Educação e dos cortes no mestrado e doutorado. Vereador Rodrigo 

Fornek assomou a tribuna. Criticou os cortes na Educação Pública brasileira, e 

a privatização do ensino público no Brasil. Também abordou a intenção dos 

alunos da Universidade Federal do Acre de protestarem contra os recentes 

cortes de verbas. Falou das consequências desses cortes, que comprometem 

a continuidade dos trabalhos na UFAC e IFAC. Em aparte, Mamed Dankar. Por 

fim, propôs que os vereadores fiscalizassem as obras da Operação Verão. Em 

aparte vereador João Marcos Luz. Relembrou a decisão do STF sobre a atuação 

dos aplicativos de transporte e da ausência de impostos das empresas de 

aplicativo. Vereadora Elzinha Mendonça. Apresentou Projeto de Lei 

Complementar que modifica dispositivos da Lei Municipal N° 1.887, de 30 de 

dezembro de 2011, da Lei Municipal n° 2.168, de 14 de janeiro de 2016 e da 

Lei Municipal n° 2.011 de 08 de outubro de 2013. Para ciência da mesa. 

Vereador Jackson Ramos. Apresentou requerimento N° 56, para realização de 

Ato Solene na Sessão Ordinária do próximo dia Dezoito de junho, para a 

celebração do dia municipal das Religiões de Matrizes africanas, comemorado 

em dezessete de junho. Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. 

Relembrou o compromisso de entrega do cronograma da Operação Verão por 

parte da Prefeitura. Apresentou as dificuldades enfrentadas pelos moradores 

do Bairro carandá e do temor dos mesmos ao utilizarem o transporte coletivo. 

Apresentou vídeo mostrando as dificuldades enfrentadas pelos alunos na 
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travessia de ponte que dá acesso à escola. Em Aparte, Rodrigo Fornek e 

Vereador João Marcos Luz. Apresentou Cento e Cinquenta e Sete indicações 

de melhorias para os bairros da capital. Por fim, frisou a necessidade de 

fiscalização das obras da Prefeitura. Encerrado o GRANDE EXPEDIENTE. 

Aberta a Ordem do Dia: Ausentou-se da Sessão o Vereador José Carlos Juruna. 

REQUERIMENTO N°55/2019 de autoria do Vereador Mamed Dankar para 

realização de ato solene do próximo dia cinco de junho, para entrega de 

Moção de Reconhecimento à Defensoria Pública do Acre. Aprovado por 

unanimidade. REQUERIMENTO N°56/2019 de autoria do Vereador Jackson 

Ramos, para realização de Ato Solene na Sessão ordinária do dia dezoito de 

junho para a celebração do dia municipal das religiões de matrizes africanas, 

comemorado no dia Dezessete de junho. Aprovado por unanimidade. Não 

houve inscritos para Explicação Pessoal. Encerrada a Sessão. Nada mais 

havendo a ser tratado, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrada a 

present• 	•, após ser lida e aprovada, foi a s'nada por 

ele, 	 Presidente, e, por mim, Secretária 
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