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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 
BRANCO — ESTADO DO ACRE. Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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: Artêmio 
Costa, Mamed Dankar, Emerson Jarude, Jakson Ramos, Juruna, João Marcos Luz, N. 

Lima, Rodrigo Forneck, Raimundo Neném e Laércio da Farmácia. Foi aberta a Sessão. 
Constaram no EXPEDIENTE DO DIA: OFÍCIO S/N. SOLICITA ANÁLISE DO CANCELAMENTO 
DO APARELHO DE MOTOTAXÍMETRO E TAMBÉM DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O 

SINDICATO DE MOTOTAXISTAS. OFÍCIO/Nº 878- SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA 

DA CIDADE — SMZC. OFÍCIOs Nº 1.077, 1.079, 1.082, 1.084, 1.087 e 1.090/2019 - 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ATOS OFICIAIS — CONJUR. Aberto o 
PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Teceu elogios à Secretaria 
de Segurança Pública do Estado à luz do Plano estratégico apresentado pela direção da 

pasta. Alertou para a evasão escolar. Fez Críticas a governos passados pela não aplicação 
de recursos na área da educação. Vereador Laércio da Farmácia assomou a tribuna. 
Parabenizou à Direção do Colégio Militar Dom Pedro II. Lamentou o cenário estudantil 

atual. Parabenizou à Prefeita Socorro Néri pela linha de ônibus próximo ao colégio 

supracitado. Por fim, apresentou duas indicações de melhoria para a cidade: a recuperação 

de pavimento na Rua Nonato Correia Lima, no bairro Santo Afonso e recuperação da ponte e a 

construção de uma passarela no Ramal da Castanheira. Em questão de ordem, Vereador 
Mamed Dankar entregou requerimento à Mesa Diretora. Vereador Juruna assomou a 
tribuna. Tratou das operações policiais de fiscalização nos entornos do Calçadão. 

Esclareceu questões do tema referentes à realocação dos ambulantes e defendeu os 
direitos da Classe, pontuando a necessidade da operação citada. Vereador João Marcos 
Luz assomou a tribuna. Apresentou matéria tratando da redução do número de 

queimadas e alertou para o sensacionalismo por parte da Esquerda. Criticou o uso de 

ideologias, ao mesmo tempo em que defendeu o uso de tecnologias na preservação da 
Amazônia. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Apresentou Anteprojeto de Lei 
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de questões relativas ao Estatuto da 

Advocacia, Lei Federal n2 8.906, de 4 de julho de 1994, nas provas destinadas a concursos 

públicos municipais que se destinem a preencher vagas de Nível Médio e Superior". 

Discorreu sobre o mesmo e defendeu sua aprovação. Em questão de ordem, Vereador 
Railson Correia registrou permuta de fala, do dia 28, com Vereador Artêmio Costa. Em 
questão de ordem, Vereador Mamed Dankar apresentou indicação de melhoria para a 
Rua Granada, Mascarenhas de Morais. Encerrado o Pequeno Expediente. Aberto o 
GRANDE EXPEDIENTE. Vereador Railson Correia assomou a tribuna. Através de fotos, 
apresentou estudo técnico detalhado dos problemas de infraestrutura e saneamento 

básico no Bairro Santa Helena. Confirmou o mesmo estudo futuramente, em outros 

bairros da capital, como o Boa União. Expôs os investimentos do governo na localidade 

através do programa Ruas do Povo e alertou para algumas situações a serem resolvidas. 
Em apartes, Vereadores João Marcos Luz, Artêmio Costa e Mamed Dankar. Vereador 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Apresentou dois Projetos de Decreto Legislativo para 

conceder título de Cidadã Rio branquense às Senhoras: Iara de Oliveira Marques Parrilha 

e Maria Rita Paro de Lima. Tratou do detalhes da Semana da Síndrome Alcoólica Fetal. 

Apresentou requerimento para realização de Audiência Pública, dia 9 de setembro, para 

debater o tema. Registrou intenção de Audiência Pública conjunta com Assembleia 

Legislativa. Discorreu sobre a temática ambiental, criticando a flexibilização das Leis e o 

sucateamento dos órgãos de fiscalização. Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. 

Discorreu sobre as problemáticas do meio ambiente no Estado. Lamentou a ausência de 

planos de governo para recuperação do Rio acre e seus igarapés. Em aparte, Vereadora 

Elzinha Mendonça. O orador ainda sugeriu realização de Audiência Pública para debater 

o tema. Explanou sobre os problemas de saneamento básico, apresentou dados e sugeriu 

a privatização do setor competente. Em questão de ordem, Vereador Artêmio Costa 

apresentou requerimento verbal para exposição do Plano de Logística Sustentável. Em 

questão de ordem, Vereador Rodrigo Forneck sugeriu a suspensão da sessão. Encerrado 

o Grande Expediente. SESSÃO SUSPENSA. SESSÃO REABERTA. Em questão de ordem, 

Vereadora Elzinha Mendonça apresentou Projeto de Decreto Legislativo para conceder 

título de cidadã Rio-branquense à Senhora Juliana de Angelis Carvalho. Aberta a ORDEM 

DO DIA: Projeto de Lei n°19/2019,  de autoria do Vereador Emerson Jarude, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade do fornecimento de contas e carnês impressos em braile pelas 

empresas concessionárias prestadoras de serviços públicos e demais órgãos a serviço da 

Administração Pública do Município de Rio Branco e dá outras providências. — Parecer da 

CCJ pela aprovação, mediante emendas. Discussão. Votação. Aprovado por 

unanimidade. Inclusive em Redação Final. Requerimento n°119/2019,  de autoria do 

Vereador Mamed Dankar, Solicita ao Senhor Secretário Municipal de Educação, Moisés 

Diniz Lima, informações referentes aos recurso do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE, para aquisição de alimentos com objetivo de atender as escolas que 

compõem a rede municipal de ensino. Aprovado por unanimidade. Requerimento 

n°120/2019,  de autoria do Vereador Rodrigo Forneck, requer a realização Audiência 

Pública no dia 09 de setembro, a fim de debater e avaliar as ações da Prefeitura em 

relação à Síndrome Alcoólica Fetal. Aprovado por unanimidade. Requerimento Verbal, 

de autoria do Vereador Artêmio Costa. Requer ato solene, no dia 4 de setembro, em 

alusão ao Plano de Logística Sustentável, na oportunidade, ainda convida os chefes de 

setores da Câmara para o Ato. Aprovado por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia. 

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

ta que, após ser lida e aprovada, foi isinada por ele, 

Presidente e por mim, Secretária 	INI ' 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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