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ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

BRANCO — ESTADO DO ACRE. Aos vinte e sete 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: Mamed 

Dankar, Emerson Jarude, Juruna, João Marcos Luz, Célio Gadelha, N. Lima, Eduardo 

Farias, Raimundo Neném e Laércio da Farmácia. Foi aberta a Sessão. Constaram no 

EXPEDIENTE DO DIA: OFICIO S/N - PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS MOTOTAXISTAS DO 

ESTADO DO ACRE. OFÍCIO/N° 881/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA 

CIDADE — SMZC. OFÍCIO/N°362/2019 - GABINETE DA PREFEITA — GABPRE. OFÍCIO/N9  

384/2019- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ACRE — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

OFÍCIO/N°  589/2019 - SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE — CREA/AC. Aberto o PEQUENO 

EXPEDIENTE. Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. Parabenizou o Senhor 

Chagas, morador do Ramal Catuaba. Apresentou, na forma de Anteprojeto, proposta que 

assegura aos professores da Rede Municipal de ensino, que tenham cumprido o tempo 

mínimo de exercício no magistério para fins de aposentadoria, a opção de exercer 
atividades fora da sala de aula. Tratou ainda, de um outro anteprojeto, que dispõe sobre 

a prorrogação das Licenças-Maternidade e Paternidade aos servidores temporários, e 

àqueles investidos em cargos em comissão. Vereadora Elzinha Mendonça assomou a 

tribuna. Alertou para a necessidade de ações efetivas na preservação dos recursos 

hídricos. Sugeriu audiência para debater o tema. Registrou agenda com o poder público 
para tratar da temática. Defendeu a mobilização e conscientização da população. Por fim, 

apresentou 6 (seis) indicações de melhorias para Rio Branco. Vereador Emerson Jarude 

assomou a tribuna. Através de vídeo, retratou os problemas de saneamento básico na 
cidade. Cobrou punição aos responsáveis. Alertou para as más condições de 
trafegabilidade no Ramal São José e reivindicou soluções por parte da Prefeitura. 

Vereador Juruna assomou a tribuna. Comunicou seu ingresso no AVANTE. Fez 

agradecimentos à direção do partido e falou das expectativas do novo projeto. Vereador 

João Marcos Luz assomou a tribuna. Parabenizou o Presidente da República, Jair 

Bolsonaro, pelo Decreto de Garantia da Lei da Ordem na Amazônia. Também parabenizou 

o Governador do Estado pelas ações de combate às queimadas. Voltou a defender o uso 
de tecnologias na preservação dos recursos naturais. Criticou manifestações ideológicas 
em defesa da Amazônia. Defendeu a transparência nos números do desmatamento e 

punição aos crimes ambientais. Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Apresentou 

requerimento para realização de Ato Solene, no próximo dia 29 para homenagear 

servidores do Município de Rio Branco, com deficiência. Apresentou também, 
requerimento para entrega de Moção de Pesar aos amigos e familiares do Senhor Fausto 

Carneo. Apresentou ainda, Indicação para construção de uma lombada, em frente à 
Escola Zuleide Pereira. Por fim, reiterou as falas anteriores, acerca da preservação do Rio 
Acre, lembrando de projeto para construção de uma barragem. Encerrado o Pequeno 

Expediente. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador João Marcos Luz assomou a 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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tribuna. Apresentou reflexão sobre o momento político Acreano, frente à indicação de 
nomes à Prefeitura de Rio Branco. Questionou a importação de personagens políticos, 
com ideais esquerdistas ao cenário político local. Sugeriu diálogo entre as lideranças. Por 

fim, externou preocupação com o andamento da Operação Verão, tecendo críticas à 
Prefeita. Em apartes, Vereadores Mamed Dankar e Emerson Jarude. Vereador Juruna 
assomou a tribuna. Apresentou Projeto de Lei, que dispõe sobre ações educativas e 
preventivas à depressão, nas Escolas do Município de Rio Branco e dá outras 
providências. Discorreu sobre o Projeto em questão. Vereador Eduardo Farias assomou a 
tribuna. Refletiu sobre o quadro político atual, à luz dos avanços dos partidos de Esquerda 

nos cenários local e Nacional. Tratou da crise ambiental, criticando declarações do 
Presidente Jair Bolsonaro à primeira dama da França. Se utilizando de dados, também fez 

críticas ao Presidente da República pelas privatizações e pela política ambiental 
implementada. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Criticou o andamento da Operação 
Verão, alertando para o período chuvoso. Fez críticas a gestões municipais passadas. 

Através de vídeo, discorreu acerca da autoria das queimadas, tendo corno suspeitos, 
órgãos ambientais como o ICMBIO. Encerrado o Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO 
DIA. Requerimento n°121/2019,  de autoria do Vereador Eduardo Farias, requer a 
realização de Ato Solene, no dia 29 de agosto do corrente ano, em homenagem aos 
trabalhadores e servidores com deficiência da Prefeitura Municipal de Rio Branco. 
Aprovado por unanimidade. Requerimento n°122/2019,  também de autoria do Vereador 
Eduardo Farias, que requer Moção de Pesar aos amigos e familiares do Senhor Fausto 
Carneo. Somente para ciência do Plenário. Encerrada a Ordem do Dia. Aberta a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Questionou os ideais 
da extrema direita e esclareceu informações acerca das queimadas. Vereador N. Lima 
assomou a tribuna. Contrapôs a fala do Vereador Eduardo Farias, e pontuou ingerências 
de governos passados. Por fim, lembrou do legado de preservação do Brasil e defendeu a 
política ambiental do Governo Bolsonaro. Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. 
Questionou a faia do Vereador Eduardo Farias. Lembrou da ineficácia do programa de 
arborização da cidade, e alertou para o sucateamento de órgãos públicos, iniciado em 
gestões anteriores. Encerrada a Explicação Pessoal. Em questão de ordem, Vereador N. 
Lima, parabenizou Vereador J 
encerrada e, para constar, 
assinada 	por 	ele, 
Secretária 	,/yà 

da mais havendo a ser tratado, a Sessão foi 
nte ata que, após ser lida e aprovada, foi 

sidente 	e 	por 	mim, 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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