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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ESTADO DO ACRE. Aos vinte e um dias do mês 

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

Presidência da vereadora Lene Petecão, Secretariada pelo Vereador 

Artêmio Costa — "Ad hoc". Presentes os Vereadores: Jakson Ramos, 

Emerson Jarude, Mamed Dankar, José Carlos Juruna, Clézio Moreira, Célio 

Gadelha, João Marcos Luz, Eduardo Farias e Sandra Asfury. Foi aberta a 

Sessão. Constaram no EXPEDIENTE DO DIA. OFÍCIO/Ne' 437/2019/GABINETE 
DO SECRETÁRIO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SEMA. OFÍCIO/N° 
01 2/2019/PODEMOS MUDAR O BRASIL — PODEMOS/DIRETÓRIO REGIONAL. 
Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Mamed Dankar assomou a 

tribuna. Cobrou a entrega do cronograma da Operação Verão na Zona Rural, 

alertando para a cobrança feita pelos moradores dessas regiões. Relatou a 

entrega de documento ao Secretário Municipal da SEME, solicitando 

informações acerca da coleta dos resíduos das Unidades Básicas de Saúde. 

Por fim, tratou dos avanços do Projeto Farmácia Solidária. Vereador Artêmio 

Costa assomou a tribuna. Parabenizou o Vereador Eduardo Farias pela 

Sessão Solene realizada em homenagem ao dia do Pedagogo. E relatou 

conversa com o Secretário de Educação, Moises Diniz, acerca dos desafios da 

pasta. Cobrou também, entrega de Cronograma da operação Verão para a 

Zona Rural. Por fim, antecipou apresentação de proposta para quem possui 

Fibromialgia tendo sido procurado por representantes Nacionais e 

Municipais do assunto. Em questão de ordem Vereador Mamed Dankar, 

apontou o recebimento de sua solicitação de esclarecimentos por parte da 

Secretaria Municipal de Saúde a respeito da existência de contrato para 

coleta de resíduos. Vereador Jackson Ramos assomou a tribuna. Apresentou 

vídeo referente a um manifesto de apoio ao Ex-Presidente Lula. Por fim, 

enumerou diversos programas habitacionais, de transporte, saúde e 

educação, implantados pelo então Presidente. Em questão de ordem, 

Vereador Jackson Ramos, sugeriu que a mesa expedisse nota de repúdio aos 

recentes cortes na Educação Básica e Superior. Vereadora Lene Petecão 

assomou a tribuna. Questionou a fala do Vereador Jackson Ramos. Falou da 

inauguração da quadra sintética do bairro Seis de Agosto, e da visita 

realizada ao local. Enaltecendo a conquista para os moradores da região. 

Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Alertou para a falta de 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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insumos e equipamentos suficientes para o bom andamento das obras da 

Operação Verão. Também alertou para a manutenção no trecho próximo ao 

Horto Florestal e Por fim, cobrou boa aplicação do dinheiro da população, 

solicitando da Prefeitura, cobrança de boa qualidade nos serviços prestados 

pela EMURB. A ata da Sessão anterior foi lida e aprovada por unanimidade. 

Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. 

Vereadora Lene Petecão assomou a tribuna. Apresentou Requerimento NI' 

063/2019, para espaço entre o Pequeno e o Grande Expediente da Sessão 

Ordinária do dia 23 de maio para apresentação do Projeto desenvolvido pela 

casa de apoio Maria Madalena. Apresentou Projeto de Decreto Legislativo 

para conceder título de cidadão Rio Branquense a: Daniele lima dos santos, 

Valdenice Moreira e Maurício Generoso de Oliveira Filho. Apresentou 

também, Nove indicações solicitando operação tapa buraco nos corredores 

de ônibus nos bairros: Loteamento Santa Helena, Seis de Agosto, Comara, 

Loteamento Luiz angélica, Canaã e bairro Quinze. Tratou dos cortes na 

Educação, inclusive em Governos passados. Por fim, Apresentou vídeo com 

fala do Senador Ronaldo Caiado, citando a redução de gastos e 

investimentos com educação durante o Governo Dilma, bem como 

investimentos do Brasil em países do Continente. Vereador Célio Gadelha, 

assomou a tribuna. Cobrou a qualidade nos serviços de manutenção da 

Operação Verão, alertando para a grande quantidade de buracos nas ruas da 

Capital. Tratou da segurança na cidade, solicitando uma resposta das 

autoridades à população de Rio Branco. Por fim, Parabenizou o Vereador 

Eduardo Farias pela Sessão Solene em homenagem ao Dia do Pedagogo. Em 

aparte, Vereador Eduardo Farias e Vereador João Marcos Luz. Vereador 

Emerson Jarude assomou a tribuna. Criticou as falas no plenário à luz do art. 

287 do Código Penal: "Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de 

autor de crime". Alertou para o prazo de conclusão da obras da Operação 

Verão, enfatizando a urgente necessidade de manutenção em áreas 

periféricas da cidade. Apresentou reinvindicação referente ao passe livre 

para deficientes mentais de grau leve uma vez em que os mesmos não estão 

tendo seus direitos adquiridos. Tratou da Lei 1.726, acerca da oferta de 

passe livre a pessoas com deficiência mental. Em aparte, Vereador Eduardo 

Farias. Em questão de ordem, Vereador Eduardo Farias contrapôs a fala do 

Vereador Emerson Jarude e esclareceu o andamento da Nota de Desagravo 

ao Vereador N. Lima. Encerrado o GRANDE EXPEDIENTE. Aberta a ORDEM 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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DO DIA. Ausentaram-se os Vereadores Celio Gadelha e Clezio Moreira. 

Requerimento n°063/2019, de autoria da Vereadora Lene Petecão, para 

concessão de espaço de tempo entre o Pequeno e o Grande Expediente da 

Sessão Ordinária do próximo dia vinte três de maio para que a Senhora: 

Beatriz Barroso Pardo, apresente o Projeto: "Casa de Apoio Maria Madalena 

—Salvando Vidas". Aprovado por unanimidade. Aberta a Explicação Pessoal. 

Vereador Artemio costa. Fez esclarecimentos acerca da técnica utilizada na 

região, na recuperação das vias públicas. Esclareceu também, o cronograma 

da operação Verão quanto a ordem de prioridade das ações de melhorias 

nos bairros da capital. Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. 

Contrapôs a fala do Vereador João Marcos Luz. Justificou o investimento do 

Brasil em outros países, alertando para os benefícios advindos desses 

investimentos. Em questão de ordem, Vereador João marcos luz, 

questionou a utilização da Explicação pessoal, e sugeriu reunião para tratar 

do assunto. Em questão de ordem, Vereador Artemio Costa, compactuou 

com a fala do vereador João Marcos Luz, quanto ao debate acerca do 

realização da Explicação Pessoal. Pela ordem Vereador Jakson Ramos. 

Justificou a utilização da Explicação Pessoal por parte do Vereador Eduardo 

Farias. Pela ordem, Vereador Eduardo Farias justificou sua defesa na 

Explicação Pessoal. Pela ordem Vereador Artêmio Costa, sugeriu em nome 

da Mesa, que a Diretoria Legislativa elabore uma proposta de mudança e a 

encaminhe para a Mesa Diretora apresentar Projeto de Resolução. Vereador 

Jackson Ramos assomou a tribuna. Fez críticas ao juiz Sergio Moro. 

Apresentou gráfico das despesas discricionárias do Ministério da Educação, 

relembrando programas de Governos passados como PROUNI, FIES e 

PRONATEC. Por fim, apresentou números dos cortes de orçamento em feitos 

no atual Governo Federal. Encerrada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Nada mais 

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

presente ata que, após ser lida e aprovada, foi assinada por 

ela,   )tUr ,J.,vtiX--)z-   Presidente, 	 e, 	 por 	mim, 

Secretário   An.' 	1. 1  \1  

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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