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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ESTADO 
DO ACRE. Aos quatro 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, Jakson Ramos, Clezio Moreira, Juruna, Raimundo Neném, João Marcos Luz, N. 

Lima, Célio Gadelha, Eduardo Farias, Laércio da Farmácia e Vereadoras Lene Petecão e 
Elzinha Mendonça; foi aberta a Sessão. Constaram no EXPEDIENTE DO DIA: OFÍCIO/Nº 
785/2019/GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e OFÍCIO/Nº 

1.160/2019/COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E ATOS OFICIAIS. Aberto o ATO 
SOLENE, em atenção ao requerimento verbal de autoria do Vereador Artêmio Costa, para 
exposição do Plano de Logística Sustentável. Além do proponente, fizeram uso da palavra, 
o Senhor Thiago Lebre da Silva, Controlador- Geral da Câmara de Rio Branco, e a Doutora 
Evelyn Andrade Ferreira, Procuradora — Geral da Câmara; seguidos por comentários dos 
Vereadores: Eduardo Farias, Mamed Dankar, Laércio da Farmácia, Railson Correia, e 
Vereadora Lene Petecão. Em questão de ordem, Vereador Eduardo Farias propôs que 
cada vereador estenda o plano sustentável a uma escola da Capital. Considerações finais 
e registro fotográfico. Encerrado o Ato Solene. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. 
Vereador Célio Gadelha assomou a tribuna. Questionou a redução do horário de 
atendimento na OCA, solicitando complacência do Governo quanto à questão. Por fim, 
apresentou cinco indicações de melhorias para a cidade. Vereador Mamed Dankar 
assomou a tribuna. Lembrou de evento na Casa de Apoio Sousa Araújo. Cobrou da 
Prefeitura o cumprimento da promessa de repasse de recursos para a instituição. 

Registrou satisfação pelo convite para ato de entrega de composto orgânico. Por fim, 
externou descontentamento com a falta de empenho da Prefeitura, em repassar 
informações acerca do andamento e dos gastos com a Operação Verão. Vereadora Lene 
Petecão assomou a tribuna. Destacou o "Setembro Amarelo". Apresentando indicação 
para que a Prefeita acenda luzes amarelas no prédio da Prefeitura, em alusão à causa. 
Tratou do projeto que "Estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de 

Psicologia e da Assistência Social nas escolas de ensino infantil, fundamental e creches no 
Município de Rio Branco. Por fim, reiterou a fala do Vereador Mamed Dankar. Vereador 
N. Lima assomou a tribuna. Questionou a aplicação dos recursos públicos do Município, 
ilustrando sua fala através de registro fotográfico. Por fim, apresentou duas indicações de 
melhorias para a cidade. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Criticou a 
declaração da Presidente Nacional do PT, Gleisi Hoffmann, sugerindo a volta do PT à 
governança do Estado e do Município, e contextualizou a declaração. Em questão de 
ordem, Vereador Artêmio Costa solicitou a suspensão da Sessão. Também pela ordem, 
Vereador Juruna apresentou três indicações de melhorias para a cidade; seguido pelo 
Vereador João Marcos Luz, que apresentou uma indicação de melhoria para Rio Branco. 
Em questão de ordem, Vereador Eduardo Farias registrou permuta de fala com 
Presidente Antônio Morais nos dias 12 e 17 do corrente mês, e comunicou presença no 
Congresso Brasileiro de Infectologia. Encerrado o Pequeno Expediente. SESSSÃO 
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SUSPENSA. SESSÃO REABERTA. Em questão de ordem, Vereadora Elzinha Mendonça 
apresentou requerimento à Mesa Diretora. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereadora 
Lene Petecão assomou a tribuna. Apresentou 227 (duzentas e vinte e sete) indicações de 
melhorias para Rio Branco e discorreu sobre as mesmas. Em aparte, Vereador Eduardo 
Farias. A oradora ainda tratou da importância das audiências públicas, destacando temas 
como a mobilidade urbana. Vereador Antônio Morais assomou a tribuna. Apresentou 
uma indicação de melhoria para Rio Branco. Registrou festa para "Dona Chiquinha", 
moradora do Calafate. Em apartes, Vereadores Raimundo Neném e Célio Gadelha. O 
orador ainda tratou de emenda para construção de unidade de saúde na região. Por fim, 
lembrou da reinauguração da rua Beija-Flor. Vereador Artêmio Costa assomou a tribuna. 
Agradeceu a equipe da Prefeita pelo atendimento a uma indicação de sua autoria, 

ilustrando a benfeitoria por meio de registro fotográfico. Por fim, esclareceu pontos do 

Projeto de Lei Complementar n°12/2019, tratados em reunião anterior. Aberta a ORDEM 
DO DIA. Ausentaram-se da sessão os Vereadores Railson Correia, e Laércio da Farmácia. 
Requerimento n°128/2019  de autoria da Mesa Diretora, requer a aprovação do regime 
de urgência especial do Projeto de Lei Complementar n°12/2019 que altera o artigo 7' da 

Lei Complementar n'68, de 19 de julho de 2019, que autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, com a garantia da união. 

Aprovado por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia. Aberta a EXPLICAÇÃO PESSOAL. 
Vereador Jakson Ramos assomou a tribuna. Contrapôs a fala do Vereador João Marcos 
Luz e destacou as ações da Frente Popular nos últimos vinte anos. Vereador Eduardo 
Farias assomou a tribuna. Também contrapôs a fala do Vereador João Marcos Luz e 
enalteceu o sentimento de Acreanidade à luz do legado deixado pela Frente Popular. 
Encerrada a Explicação Pessoal. Nada mais havendo a ser trat. e •, a 	ão foi encerrada 
e, para constar irada a pre ente ata que, após ser lida e rovada, foi,' sinada por ele, 

sidente e por mim, Secretári 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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