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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

BRANCO — ESTADO DO ACRE. Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

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

Morais, Secretariado pelo Vereador Railson Correia, presentes os Vereadores: 

Artêmio Costa, Mamed Dankar, Eduardo Farias, Raimundo Neném, João Marcos Luz, 

Juruna, Jakson Ramos, N. Lima, Célio Gadelha, Laércio da Farmácia e Vereadoras 

Elzinha Mendonça e Lene Petecão; foi aberta a Sessão. Constou no EXPEDIENTE DO 

DIA: OFICIO N2 1.146/2019 — COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E ATOS 

OFICIAIS. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Mamed Dankar assomou a 

tribuna. Apresentou duas indicações de melhoria para o Bairro Jorge '<alume, e 

discorreu sobre as mesmas. Lamentou a falta de segurança pública, relatando casos de 

roubos e arrastões nos ônibus da cidade. Por fim, parabenizou a prefeitura pela 

inauguração do Centro de atendimento ao autista, "Mundo Azul'', e mencionou 

projeto voltado à equoterapia. Vereador Laércio da Farmácia assomou a tribuna. 

Reiterou a fala do Vereador Mamed Dankar, parabenizando a equipe da Prefeitura 

pela inauguração do Centro Autista. Apresentou requerimento para realização de ato 

solene em alusão ao dia do Farmacêutico. Apresentou ainda, indicação de melhoria 

para o Residencial Angico, e expôs vídeo com reivindicação para o Ramal da 

Castanheira. Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Apresentou indicação para 

construção de uma quadra esportiva e uma academia ao ar livre no Portal da 

Amazônia. Também parabenizou a Prefeita e o Secretário Municipal de Saúde pela 

inauguração do Centro Autista de Rio Branco. Por fim, Tratou do encontro estadual do 

Pcdob, destacando os avanços do partido. Em questão de ordem, Vereadora Elzinha 

Mendonça justificou sua saída da Sessão. Vereador N. Lima assomou a tribuna. 

Elogiou o Secretario Municipal de Saúde. Teceu críticas à gestão da Prefeita Socorro 

Neri, e à frente esquerdista como um todo. Lamentou a situação atual dos bairros e fez 

menção a duas indicações de melhorias para a Estrada AC-40. Vereadora Lene Petecão 

assomou a tribuna. Reiterou as falas anteriores, comemorando a inauguração do 

Centro Autista. Sugeriu à Mesa, a inclusão das pessoas com deficiência na Maratona da 

Câmara Municipal de Rio Branco. Destacou o Projeto "Medicamento em Casa", e 

discorreu sobre o tema, cobrando sua efetividade. Vereador João Marcos Luz 

assomou a tribuna. Mencionou Projeto de Lei a ser apresentado no Grande 

Expediente. Comemorou a reunião positiva com moradores do Residencial 

Abundância. Enalteceu a trajetória de Nabor Junior. Lembrou de indicação para 

serviços de reparo no cruzamento principal do bairro Tancredo Neves e cobrou ação 

da Prefeitura. Por fim, externou decepção com a Operação Verão e contrapôs a fala do 

Vereador N. Lima, acerca da gestão do Secretário Municipal de Saúde. Encerrado o 

Pequeno Expediente. Aberto o ATO SOLENE em atenção ao requerimento n°123/2019, 

de autoria do Vereador João Marcos Luz, para homenagear os Agentes Penitenciários 

de Rio Branco. Além do proponente, fizeram uso da palavra, o Senhor Beto Calixto, 

Presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre; Edem Alves Azevedo, 

Presidente da Associação dos Servidores Penitenciários, e os Agentes, Arlenilson 

Cunha e Renê Fontes. Entrega de Moção de Aplauso e Registro Fotográfico. 
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Encerrado o Ato Solene. SESSÃO SUSPENSA. SESSÃO REABERTA. Aberto o GRANDE 
EXPEDIENTE. Vereador Juruna assomou a tribuna. Apresentou Projeto de Lei que 

"Institui o Programa de empreendedorismo nas escolas e na comunidade de ensino 
fundamental do Poder Público Municipal". Leu a justificativa e enalteceu a importância 
do Projeto. Em questão de ordem, Vereador Mamed Dankar apresentou 
requerimento à Mesa Diretora, seguido pelo Vereador Antônio Morais, que também 
apresentou. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Noticiou o fim da tarifa de 
importação sobre medicamentos para tratamento de câncer e HIV, ao mesmo tempo 
em que parabenizou o governo Bolsonaro. Ainda lamentou a conduta de alguns 

discentes durante abertura dos Jogos escolares da UFAC. Em aparte, Vereador Mamed 
Dankar. O orador também cobrou respeito às minorias, mas não em detrimento da 

maioria. Por fim, fez críticas à gestão da Reitora da Universidade Federal do Acre. 
Vereador Jakson Ramos assomou a tribuna, e apresentou Projeto de Lei que "Reserva 
aos negros/negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento 

de cargos efetivos e empregos públicos no Município de Rio Branco, das autarquias, 
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista 
controladas pelo Município". Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna, e 
apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre "A proibição do consumo de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilles ou de qualquer outro produto fumígeno, 

derivado ou não do tabaco, em parques públicos municipais da cidade de Rio Branco". 
Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Tratou da comemoração do dia da 
Amazônia, fazendo recorte histórico e geográfico da grandeza da região. Criticou a 
política ambiental do governo Bolsonaro e externou apoio à preservação do bioma 
brasileiro. Por fim, contrapôs a fala do Vereador N. Lima, e alertou para a falta de 
investimentos no ensino público do Brasil. Encerrado o Grande Expediente. Aberta a 
ORDEM DO DIA. Ausentou-se da sessão o Vereador Célio Gadelha. Requerimento  
n°125/2019,  de autoria do Vereador Laércio da Farmácia, requer ato solene, dia 25 de 
setembro, em alusão ao Dia Internacional do Farmacêutico. Aprovado por 
unanimidade. Requerimento n°126/2019,  de autoria do Vereador Mamed Dankar, 
requer que o Projeto de emenda à Lei Orgânica n° 03/2019, seja retirado de 
tramitação e encaminhado para arquivamento. Aprovado por unanimidade. 
Requerimento n°127/2019,  de autoria do Vereador Antônio Morais, requer entrega de 
Moção de Aplausos ao Senhor Márcio Silva dos Santos, Presidente do Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis. Na oportunidade, o proponente também requereu, 
verbalmente, que a Moção seja estendida ao Senhor Manoel Claudenir de Araujo Lima, 
durante Ato Solene, dia 10 de setembro. Aprovado por unanimidade. Encerrada a 
Ordem do Di 	ia mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada e, para 
constar 	 sente ata que, após ser lida e aprovada, foi assinada por ele, 

Presidente 	 e 	 por 	 mim, 

Secretário 
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