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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

BRANCO — ESTADO DO ACRE. Aostrês diasdo mês de julhodo ano de dois mil e 

dezenove, às oito horas e quinze minutos, sob a Presidência do Vereador Antônio 

Morais, secretariado pela Vereadora Elzinha Mendonça;presentes os Vereadores 

Artemio Costa, Emerson Jarude, N. Lima,Juruna, João Marcos Luz, Raimundo 

Neném, Rodrigo Forneck,Eduardo Farias, Célio Gadelha, Jakson Ramos, Laercio da 

Farmáciae Vereadora Lene Petecão.Foi aberta a Sessão. Constaram no 

EXPEDIENTE DO DIA:OFÍCIO/GABINETE DA PREFEITA/N9274/2019 e 
OFÍCIO/COJUR/Nº819/2019. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Célio 
Gadelha assomou a tribuna. Tratou do mandato do Governador Gladson Cameli e 

mencionou os problemas deixados por gestões anteriores. Vereador Emerson 

Jarude assomou a tribuna. Tratou da entrega dos kit's escolares e registrou visita a 

noventa e quatro escolas e creches para fiscalizar a oferta do material, na 

oportunidade, denunciouvárias inconsistências na entrega dos mesmos. Vereador 
Juruna assomou a tribuna.Questionou a antecipação do décimo terceiro e alertou 

para os prejuízos que isso trará aos pequenos comerciantes durante o mês de 

dezembro. Por fim, cobrou policiamento no calçadão. Vereadora Lene Petecão 

assomou a tribuna. Alertou para as más condições dos ônibus da Capital. Lembrou 

de seu trabalho de fiscalização in loco e registrou que estará homenageando dois 

profissionais do transporte coletivo. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. 

Apresentou relatório da SEME acerca do recebimento dos materiais escolares e se 

dispôs a colaborar com os questionamentos do Vereador Emerson Jarude. 

Registrou inauguração do Teatro municipal, Maués Melo, no Manuel Julião e 

enalteceu a importância dos investimentos na cullura.Vereador João Marcos Luz 
assomou a tribuna. Parabenizou o Senador Márcio Bittar pelo mandato em defesa 

do Acre. Discorreu acerca da visita do Ministro do Meio Ambiente ao Estado e 

tratou da temática de proteção ambiental, criticando o modelo adotado pela 

gestão passada.Em questão de ordem, Vereador Rodrigo Forneck solicitou 

suspensão da Sessão. Em questão de Ordem, Vereador Emerson Jarude sugeriu 

estipulação do tempo de suspensão. SESSÃO SUSPENSA. REABERTA A SESSÃO. Em 

questão de Ordem, Vereador Raimundo Neném apresentou indicação para 

construção de academia popular no espaço desportivo da Arena da Floresta. 

Aberto o GRANDE EXPEDDIENTE. Vereadora Elzinha Mendonça assomou a 

tribuna. Parabenizou os bombeiros pela data comemorativa e lembrou o 

aniversário de 109 anos da cidade de Brasileia. Registrou visita à Comunidade do 

Ramal Barro Alto e mencionou a futura realização de ação social na localidade. A 

oradora ainda registrou visita aos bairros da cidade, no trabalho de fiscalização. 

Por fim, apresentou dezessete indicações de melhorias para a capital, em especial, 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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aos Bairros Eldorado e Chico Mendes. Em aparte, Vereador Jakson Ramos. Em 
questão de Ordem, Vereadora Lene Petecão apresentou Requerimento para 
realização de Ato Solene na Sessão Ordinária do dia 07 de agosto em alusão ao Dia 
do Motorista. Em questão de Ordem, Vereador Jakson Ramos apresentou 
requerimento para realização de Ato Solene no dia 10 de julho para entrega de 

moção de aplauso em memoria do medico Efraim Enrique Mendoza Mendivil. E 

requerimento para entrega de Moção de Pesar aos amigos e familiares do mesmo. 
Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna.Apresentou vídeo ilustrando as más 
condições das Ruas do Portal da Amazônia e lamentou a não entrega do 

Cronograma da Operação Verão, o que segundo ele prejudica o trabalho de 
fiscalização. Em aparte, Vereadora Lene Petecão e João Marcos Luz. O orador 
ainda voltou a tratar da entrega dos Kit's escolares e por fim, falou de Projeto de 

sua autoria, que visaa divulgação detalhadados gastos de cada Vereador. Em 
questão de ordem, Vereador Eduardo Farias apresentou duas indicações de 
melhorias para a cidade, no centro, Rua Floriano Peixoto e no Calafate, Rua Mizael 

Martins. Em questão de Ordem, Vereador Artêmio Costa entregou à Mesa 
Diretora, emenda modificativa ao Projeto de Lei Complementar da LDO. Vereador 
N. Lima assomou a tribuna. Tratou da questão da violência no Estado. Criticou o 

Poder Público, em especial os governos do PT, pela onda de insegurança que 

assola o Acre. Por fim, também fez críticas à Administração Pública,pelo mau 
emprego dos recursos. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Tratou dos 
Projetos do Executivo relacionados àmelhoria da iluminação pública na cidade. E 

da cobrança do IPTU. Por fim, criticou a postura do Ministro do Meio Ambiente, 

Ricardo Saltes, em visita ao Estado e leu trecho da fala de promotores referente à 

Condenação do Ministro. Em questão de Ordem, Vereador Jakson Ramos solicitou 
fala no grande expediente. Em questão de Ordem, Vereadora Elzinha Mendonça 
apresentou Requerimento da Mesa para aprovação do regime de urgência especial 

do projeto de lei complementar nº 09/2019. Vereador Jakson Ramos assomou a 
tribuna. Listou e enalteceu os Programas Sociais, voltados ao esporte, educação, 

saúde, entre outros, implantados durante os Governos Petistas, e apresentou 

dados relativos à sua fala. Por fim, o orador alertou para a importância de se 

reconhecer e dar prosseguimento às ações das gestões passadas. Em aparte, 
Vereador N. Lima e Rodrigo Forneck.Encerrado o GRANDE EXPEDDIENTE. Aberta 
a ORDEM DO DIA. Ausentaram-se os Vereadores Célio Gadelha, Eduardo Farias e 
Raimundo Neném. Requerimento n°93/2019 que requer aprovação do regime de 

urgência especial do Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura de credito 

adicional especial em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos. Aprovado por unanimidade. Requerimento n°94/2019de autoria da 
Vereadora Lene Petecão, requer ato solene dia 7 de agosto em alusão ao dia do 

"Valorize a Vida, não use drogas." 



r"À.X.1.",  

ktg 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE 
Rua 24 de Janeiro, n° 53 — Bairro Seis de Agosto 

CNPJ: 04.035.143/0001-90 

motorista.Aprovado por unanimidade.Requerimento n° 95/2019 de autoria do 

Vereador Jakson Ramos, requer Moção de Pesar aos amigos e familiares do 

SenhorDr. Efrain Enrique Mendoza Mendivil. Aprovado por unanimidade. 

Requerimento n° 96/2019 de autoria do Vereador Jakson Ramos requer Ato 

Solene na sessão do dia 10 de julho de 2019 para entrega de Moção de Aplauso 

em memória do médico Dr. Efrain Enrique Mendoza Mendivil. Aprovado por 

unanimidade.Encerrada a ORDEM DO DIA.Em questão de Ordem, Vereador 

Artêmio Costa justificou sua saída da Sessão. Aberta a EXPLICAÇÃO PESSOAL. 

Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna e contrapôs as falas dos Vereadores 

Rodrigo Forneck e Jakson Ramos. E mencionou escândalos ocorridos durante 

Governos Petistas. Encerrada a EXPLICAÇÃO PESSOAL.Nada 	s havendo a ser 

tratado, a Sessão foi encerrada e, para conste 	 p fsente ata que, após 

ser lida e aprovada, foi ,assinada por ele, 	 Presidente e por 

mim, Secretária 4-.)(0 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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