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AIA DA TRIGÉSIMA NONA SLSSAO ORDINÁRIA DA I ERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

Vereador Antônio morais, secretariado pelo Vereador Railson Correia, 

presentes os Vereadores: Artêmio Costa, João Marcos Luz, Jackson Ramos, 

Sandra Asfury, Rodrigo Forneck, Raimundo Neném, N. lima, Elzinha 

Mendonça, e Lene Petecão. Justificada a ausência para presença no 
mnyhmontr, rio nrovo Nacional da Pril tra0n n Voroarinr: Friosarrin Fadas A 

ata da Sessão anterior foi lida e aprovada por unanimidade. Foi aberta a 

sessão. Constaram no EXPEDIENTE DO DIA. OFÍCIO/N° 142/2019/PREFEITURA 
DE RIO BRANCO/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. OFÍCIO/N° 
434/2019/PREFEITURA DE RIO BRANCO/EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO — EMURB. OFÍCIO/NP 535/2019/GABINETE DO 
SECRETÁRIO/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEME. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. 

Vereador Rodrigo Forneck Assomou a tribuna. Falou a respeito do contrato 

que a Prefeitura vai assinar com a ENERGISA. Falou também da substituição 

das lâmpadas da cidade por outras mais econômicas. Lembrou da 

manifestação contra os cortes na Educação que acontecem hoje por todo 

Brasil. E por fim, enalteceu os trabalhos de pesquisa nas Universidades 

Públicas. Vereadora Lene Petecão assomou a tribuna. Cumprimentou amigos 

do Bairro Cidade Nova. Lembrou Ato Solene que será realizado em 

homenagem ao dia do Assistente Social, e por fim, relembrou movimentos 

passados em prol da Educação. Em questão de ordem, Rodrigo Forneck 

justificou sua saída para acompanhamento das atividades. Vereador 

Artêmio Costa assomou a tribuna. Divulgou o projeto NOTA PREMIADA, 

realizado desde dois mil e quatorze, e fez convite para a assinatura do Termo 

de Convênio do PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Em questão de 

ordem, Vereadora Lene Petecão reforçou o convite para o evento realizado 

peia iNTERLEGIS, no Palácio da Justiça e pediu permissão para se ausentar 

para o evento. Em questão de ordem, Vereadora Sandra Asfury, informou 

alterações de datas para realização das Sessões Solenes em homenagem ao 

dia do Pastor e ao Ensino Especial. Por fim, justificou sua saída. Em questão de 

ordem Vereadora Eizinha Mendonça, Solicitou reunião entre o Pequeno e 

Grande Expediente. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Citou 

convite que recebeu do Governo para participar da c 	 entrega de 

"Valorize a vida, não use dro 
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títulos para moradores do bairro Santa Cruz. Questionou o propósito dos atos 

de manifestação que ocorrem hoje pelo país. E relembrou os cortes em 

Educação realizado em Governos passados. E por fim, alertou para a 

necessidade das reformas no Brasil. Encerrado o Pequeno Expediente. Sessão 

suspensa por tempo indeterminado. Reaberta a Sessão. Aberto o Grarde 

Expediente. Vereador Jackson Ramos assomou a tribuna. Leu Artigo acerca 

do funcionamento das Universidades Públicas e dos ataques às mesmas. 

Vereador N. Lima assomou a tribuna. Questionou a ausência do Vereador 

Railson Correia durante sua fala na Explicação Pessoal  na Sessão Ordinária 

anterior e apresentou vídeo procurando esclarecer a real motivação do 

bloqueio de verbas na área da Educação. Ainda apresentou foto da realidade 

docente de determinada Universidade Pública Federal. Vereadora Elzinha 

Mendonça assomou a tribuna. Convidou a população para participar de 

Audiência Pública sobre as queimadas e apresentou números relacionados 

aos focos de incêndio na capital entre os anos de dois mil e quatorze e dois 

mil e dezoito. Citou Projeto da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE em 

monitorar queimadas, e por fim, apresentou nove indicações de melhorias 

para cidade. Registrou ainda, as visitas que recebeu em seu gabinete de 

Vereadores do interior do Estado. Encerrado o Grande Expediente. Pela 

ordem Vereadora Elzinha Mendonça justificou ausência do Vereador Clézio 

Moreira que está com o pai internado. Não houve quórum suficiente para 

leitura da Ordem do Dia. Não houve inscrições para Explicação Pessoal. Nada 

mais havendo a 	.do, a Sessão foi encerrada e, para const 	a a 

presente 	 ós ser lida e aprovada, foi ror 

ele, 	 icréT--Ite,—e,por mim, Secretário 

"Valorize a vida, não use drogas" 
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