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ATA DA SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ESTADO DO 
ACRE. Aos quinze dias do mês de agosto do 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: Artêmio Costa, Mamed Dankar, 
Emerson Jarude, Juruna, Clezio Moreira, João Marcos Luz, N. Lima, Eduardo Farias, 
Rodrigo Forneck, Raimundo Neném e Vereadora Lene Petecão. Foi aberta a sessão. Não 
houve matéria para expediente do dia. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador 
Mamed Dankar assomou a tribuna. Registrou a entrega de Moção ao Padre Máximo 

Lombarde. Destacou a satisfação pela ocasião e discorreu acerca da importância dos 

trabalhos realizados pelo homenageado. Apresentou Indicação para construção de uma 
lombada nas proximidades da escola Maria Angélica, Parabenizou Vereador Eduardo 
Farias pela indicação para reaproveitamento do material que será substituído no 
processo de modernização do sistema de iluminação de Rio Branco. Por fim, tencionou 

um projeto de apoio à aquisição de alimentos para a zona rural. Vereador N. Lima 
assomou a tribuna. Através de fotos, destacou o acúmulo de lixo nos entornas da Rua Rio 

Grande do Sul. Cobrou políticas de conscientização da população por parte do poder 
público. Apresentou duas indicações de melhorias para a cidade e por fim, defendeu 

investimentos no setor de agronegócio do Estado. Vereador Juruna assomou a tribuna. 
Apresentou três indicações de melhorias para a cidade de Rio Branco e discorreu sobre as 
motivações. Apresentou indicação para regulamentação da lei que trata da regularização 
da atividade ambulante nos espaços públicos municipais, bem como o estudo de novas 

áreas para atuação da categoria. Por fim, apresentou Projeto de Decreto Legislativo para 
conceder título de Cidadão Rio-branquense ao Senhor José Carlos Reis da Silva. Em 

questão de ordem, Vereador N. Lima registrou permuta de fala com Vereador Clézio 
Moreira nos dias 21 e 28 do corrente mês. Em questão de ordem, Vereador Raimundo 

Neném justificou a ausência do Vereador Railson Correia, ao mesmo tempo, Presidente 
Antônio Morais justificou a ausência do Vereador Jakson Ramos. Vereador Rodrigo 

Forneck assomou a tribuna. Tratou da temática do meio ambiente, alertando para a 
sensação de impunidade para com a prática de crimes ambientais. Também alertou para 

os transtornos à saúde causados pelas queimadas e lamentou a retirada de recursos 
internacionais para preservação da Amazônia. O orador ainda tratou do impacto causado 

pelos agrotóxicos e fez críticas à política do agronegócio no estado. Vereador João 
Marcos Luz assomou a tribuna. Lembrou da reivindicação de candidatos aprovados no 

concurso público da Prefeitura em 2016, discorreu sobre a oferta de vagas previstas no 
edital e questionou a abertura de um novo concurso, frente à existência de cadastro de 
reserva no certame anterior. Lamentou a situação e fez alertas aos candidatos que 
prestarão o próximo processo seletivo. Por fim, tratou da sindicância envolvendo a 
EMURB, e apresentou detalhes do documento de resposta que recebeu da Prefeitura 

acerca do tema. Em questão de ordem, Vereador Rodrigo Forneck solicitou cópia do 

documento apresentado pelo Vereador João marcos luz. Vereadora Lene Petecão 
assomou a tribuna. Registrou intenção de realizar Sessão Solene, em alusão ao Dia 
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Mulher Advogada. Alertou para a violência psicológica contra as mulheres, falou da 

importância do respeito e embasou sua reflexão através de uma passagem bíblica. 
Encerrado o pequeno expediente. Aberto ATO SOLENE, em atenção ao requerimento 
n°106/2019, de autoria do Vereador Artêmio Costa em homenagem ao Grupo de 
Escoteiros Leôncio de Carvalho. Fizeram uso da palavra, o proponente e o Senhor 

Wemerson Fittipaldy de Oliveira, Diretor Presidente da Regional Escoteira do Acre. 
Entrega de Moção e registro fotográfico. Encerrado o ato solene. SESSÃO SUSPENSA. 
SESSÃO REABERTA. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador Artêmio Costa assomou a 
tribuna. Parabenizou o Governo pelas operações de ação policial no combate ao crime 

organizado no estado, destacando as operações de fronteira. Vereador Emerson Jarude 
assomou a tribuna. Alertou para inchaço da máquina pública, destacando gastos de 
alguns parlamentares. Em apartes Vereadores Eduardo Farias e João Marcos Luz. O 
orador tratou ainda da segurança pública no Estado e defendeu o uso de medidas 

enérgicas, como intervenção da Força Nacional no combate ao crime, Em aparte 
Vereadora Lene Petecão, Artêmio Costa e Mamed Dankar. Em questão de ordem, 

Vereadora Lene Petecão apresentou Projeto de Decreto Legislativo para conceder título 
de Cidadã Rio-branquense à Senhora: Maria Mônica Canizo Brasil. Vereador Antônio 
Morais assomou a tribuna. Reconheceu o trabalho da Prefeitura e da EMURB na cidade. 

Apresentou Indicação para construção de dois "quebra-molas" na região do Calafate e 
discorreu acerca das melhorias na localidade. Em aparte Vereador João Marcos Luz. Por 
fim, fez convite para audiência pública de amanhã. Vereador Juruna assomou a tribuna. 

Registrou agenda com Secretario Moisés Diniz para discussão de três projetos de sua 
autoria e discorreu sobre os mesmos. Tratou de reivindicações suas à RBTRANS e ao DNIT 
para o ramal do Herculano e por fim, destacou operação policial nos entornos do terminal 
urbano. Em aparte, Vereadora Lene Petecão e Vereador Mamed Dankar. Vereadora 
Elzinha Mendonça assomou a tribuna. Abordou a temática ambiental, alertando para a 
incidência de queimadas e o baixo nível do Rio Acre. Fez apelo ao plenário para 
divulgação de políticas de conscientização da população. Em apartes, Vereadora Lene 
Petecão e Vereadores Juruna e N. Lima. A oradora lembrou da 6.@ Marcha das 
Margaridas, em Brasília e leu eixos políticos da temática. Por fim, apresentou doze 
indicações de melhorias para a cidade de Rio Branco e registrou satisfação com o 

atendimento de uma reivindicação sua para a instalação de "quebra molas" em frente à 
escola Monte Castelo. Em questão de ordem, Vereador Eduardo Farias reforçou o convite 

a reunião de amanhã às 15h, em questão de ordem, Vereador Rodrigo Forneck lembrou 

da reunião da CO após a sessão. Em questão de ordem, Vereadora Elzinha Mendonça 
antecipou a justificativa para seu possível atraso à audiência pública do dia seguinte e 

sugeriu ao Governo que decrete alerta ambiental no Estado. Encerrado o grande 
expediente. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada e, para constar, 

lavrada 	 É -  ata que, após ser lida e aprovada foi assinada por ele, 
_  e  -nte e por mim, Secretária 	 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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