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ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ESTADO 

DO ACRE. Aos dez 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, Celio Gadelha, 
Emerson Jarude, Mamed Dankar, Juruna, João Marcos Luz, Rodrigo Forneck, Jakson 
Ramos, e Vereadoras Elzinha Mendonça e Lene Petecão, foi aberta a Sessão. Constaram 

no Expediente do Dia: OFICIOS N°:1.121, 1.122, 1.123, 1.153, 1.168 e 1.169 - 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ATOS OFICIAIS — COJUR. Aberto o ATO 

SOLENE, em atenção ao requerimento n°127/2019, de autoria do Vereador Antônio 
Morais, para entrega de Moção de Reconhecimento e Aplauso ao Senhor Márcio Silva dos 

Santos - Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), e ao Senhor 

Manoel Claudenir de Araújo Lima — Conselheiro Federal de Corretores de Imóveis (COFECI); 

pelos relevantes serviços prestados à comunidade Rio-branquense. Fizeram uso da palavra, 

o proponente e os homenageados. Entrega de Moções e registro fotográfico. Encerrado o 

Ato Solene. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. 

Apresentou requerimento para entrega de Moção de Pesar à família Farias, pelo 
falecimento do Senhor Francisco Gonçalves de Farias. Sugeriu a entrega de Moção de 

Aplauso, em nome de todos os vereadores, ao jornalista Ayres Rocha, pela excelente 

atuação na bancada do Jornal Nacional. Fez agradecimentos ao chefe da Secretaria 

Municipal da Casa Civil, Márcio Oliveira, pelo repasse de material à Casa Souza Araújo. Por 
fim, propôs a revitalização e sinalização horizontal da ciclovia do Conjunto Universitário, 

bem como uma campanha de orientação da população quanto ao tráfego e circulação no 

local. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Justificou a ausência da Vereadora 

Lene Petecão. Destacou a agenda de Conscientização contra a Síndrome Alcoólica Fetal, 
lembrando da realização de audiência pública; por fim, registou conversas com 

comerciantes locais para tratar do tema. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. 

Externou preocupação com a iminente greve na área da Saúde. Lamentou os prejuízos 

causados à população, e questionou a declaração do Presidente do Sindicato da categoria, 
em que o mesmo confirma a deflagração de greve, a despeito do resultado de reunião com 

a classe. Por fim, cobrou respostas do governo. Encerrado o Pequeno expediente. Em 

questão de ordem, Vereador Rodrigo Forneck solicitou a suspensão da sessão. Também 

em questão de ordem, Vereador Artêmio Costa apresentou requerimento para entrega de 

Moção de Pesar aos amigos e familiares do Senhor: Neuton Dourado Feitosa. SESSÃO 

SUSPENSA. SESSÃO REABERTA. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador Rodrigo Forneck 
assomou a tribuna. Destacou o processo de eleição interna do PT, parabenizando as 
lideranças locais do partido. Registrou resultados de treinamento em Curitiba; pontuado 
conversas com parlamentares ao tratar de temas como o sistema de mobilidade urbana. O 

orador alertou para a necessidade de redução da tarifa de ônibus na capital, sugerindo 

prioridade no transporte coletivo, o que contribuiria com o tráfego da cidade. Vereador 

Juruna assomou a tribuna. Apresentou duas indicações de melhorias para a cidade, ao 
mesmo tempo em que apresentou Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação da semana 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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do empreendedorismo nas escolas públicas do Município de Rio Branco" e discorreu sobre 

o Projeto. Em questão de ordem, Vereador Jakson Ramos justificou sua saída da sessão, 

por motivos de força maior. Em questão de ordem, Vereador Railson Correia externou 

sentimentos ao Vereador Jakson Ramos. Vereadora Lene Petecao assomou a tribuna. 

Também externou sentimentos de pesar ao Vereador Jakson Ramos. Destacou presença 

em evento na Praça da Revolução, em alusão ao mês da prevenção ao suicídio e valorização 
da vida, estendendo agradecimentos à Prefeita Socorro Néri pelo apoio à causa. 

Mencionou atividades a serem realizadas no mês de outubro, em atenção à depressão. 
Apresentou vídeo em homenagem a Ayres Rocha, e na oportunidade, apresentou 

requerimento para entrega de Moção de Congratulação ao jornalista. Em aparte, Vereador 

Mamed Dankar. A oradora ainda apresentou mais dois requerimentos, para entrega de 

moção de congratulação aos senhores: Emilson Silva de Farias e Celio Roberto Alves de 

França. Por fim, apresentou requerimento para realização de Audiência Pública, dia 27 de 

setembro, para tratar dos "avanços da Lei Maria da Penha" e concluiu, apresentando 

Projeto de Lei que Declara de Utilidade Pública a "Associação Música Amigos Solidários -

AMAS.". Vereador Emerson Ja rude assomou a tribuna. Contextualizou a fala de Procurador 

de Justiça do estado de Minas Gerais. Fez críticas ao Aumento do fundo eleitoral, à luz dos 
gastos dos parlamentares. Defendeu uma reforma política com o fim de privilégios. 

Lembrou de sua trajetória de campanha, contrapondo ao cenário político atual, e reafirmou 

seu compromisso com a população no cumprimento de seu mandato. Em apartes, 

Vereador Artêmio Costa e João Marcos Luz. Encerrado o Grande Expediente. Não houve 

matéria para a Ordem do dia, nem inscritos na Explicação Pessoal. Nada mais havendo a 

ser tratado 	-o foi encerrada e, para cons,,-;1  ; . • . ; • resente ata que, após ser 

lida e a 	 ssinada por ele,   	Presidente e por mim, 

Secret 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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