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ATA DA OCTOGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ESTADO DO 

ACRE. Aos onze 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, Célio Gadelha, 

Emerson Jarude, Mamed Dankar, Juruna, João Marcos Luz, Rodrigo Forneck, e 

Vereadoras Elzinha Mendonça e Lene Petecão, foi aberta a Sessão. Não houve matéria 

para o expediente do dia. Aberto espaço de tempo para TRIBUNA POPULAR. Fez uso da 

palavra, o Senhor Robson Silva de Souza, morador da Cidade do Povo; que através de 

registro fotográfico, retratou os problemas da comunidade, e cobrou respostas do Poder 

Público. Encerrado o período da Tribuna Popular. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. 

Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Denunciou a ocorrência de assaltos a ônibus 

na Capital; e cobrou providências por parte do Poder Público. Em questão de ordem, 

Vereadora Elzinha Mendonça justificou a ausência do Vereador Jakson Ramos. Vereadora 

Lene Petecão assomou a tribuna. Através de vídeo, ilustrou indicação de melhoria para o 

bairro Santa Helena. Na oportunidade, ainda expôs problemas de saneamento básico no 

Portal da Amazônia. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Tratou da importância 

da tribuna livre, contextualizando as falas da Vereadora Lene Petecão e do Senhor Robson. 

Parabenizou a postura do Vereador João Marcos luz. Repudiou a declaração do Secretário 
Adjunto de Saúde, frente à greve dos servidores da pasta, ao mesmo tempo em que elogiou 
a postura do Vice-governador na condução do caso. Finalizou, registando agenda com o 

Secretário Estadual de Educação, para tratar da Síndrome Alcoólica Fetal. Vereador 

Artêmio Costa assomou a tribuna. Contextualizou eventos ocorridos durante ato grevista 

dos servidores da saúde. Apontou erro de estratégia por parte da gestão, e leu Nota do 
PSB, externando solidariedade aos trabalhadores em questão. Encerrado o Pequeno 

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

Contextualizou os prejuízos da greve, à luz dos problemas já enfrentados pelo Município. 
Criticou a postura do Deputado Jenilson Leite durante os atos grevistas. Em aparte, 

Vereador Rodrigo Forneck. O orador ainda questionou a deflagração de greve em tempos 

de crise, e alertou para a atuação dos Sindicatos. Em questão de ordem, Vereador Rodrigo 

Forneck solicitou suspensão da sessão após o Grande Expediente. Vereadora Elzinha 

Mendonça assomou a tribuna. Reafirmou a autonomia dos vereadores, na execução dos 

trabalhos em toda a cidade de Rio branco. Repudiou a atuação da gestão na condução da 
greve, ao mesmo tempo que solidarizou-se com os servidores da saúde e com o Dep. 
Jenilson Leite. A oradora ainda externou preocupação quanto à violência sexual, infantil e 
doméstica. Registrou agenda com a Desembargadora Regina Longuine para tratar de 

possíveis soluções para o problema. Destacou o aumento dos números relacionados à 

violência contra a mulher. Em apartes, Vereadora Lene Petecão e Vereador Célio Gadelha. 

Por fim, apresentou dois requerimentos verbais, para realização de Ato Solene: dia 24 de 

setembro, em alusão ao Dia do Administrador, e no dia 26, em alusão ao Dia do Biólogo. E 
finalizou, apresentando 11(onze) indicações de melhorias para a cidade de Rio Branco. 

Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. Fez comentários referentes à importância da 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Tribuna Popular. Apresentou detalhes do ofício recebido, em resposta ao requerimento 
n°109, de sua autoria, que requeria informações referentes aos gastos na Operação Verão com 

o melhoramento de ramais. Questionou os valores gastos e discorreu sobre outras 

inconsistências identificadas. O orador ainda externou preocupação quanto à utilização dos 

equipamentos ofertados pela SAFRA à EMURB, para o melhoramento do solo das 

propriedades rurais, e lembrou da ação da prefeitura ao disponibilizar composto orgânico 

aos produtores. Em aparte, Vereador Rodrigo Forneck e Lene Petecão. Por fim, se 

posicionou frente à deflagração de greve na área da saúde, lamentando os prejuízos à 

população. Vereador Juruna assomou a tribuna. Lembrou da legitimidade da Tribuna 

Popular, ao mesmo tempo em que questionou a fala do Senhor Robson no uso da mesma. 
Também se posicionou quanto à greve na saúde, solidarizando-se com a classe 

trabalhadora, e ao Dep. Jenilson Leite, e parabenizou a postura do vice-governador, ao 

estabelecer diálogo com a categoria. Por fim, cobrou transparência do governo ao tratar 

com os servidores. Em aparte, Vereador Rodrigo Forneck. Encerrado o Grande Expediente. 

Aberta a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereador Artêmio Costa assomou a tribuna. E enalteceu 

a trajetória do Dep. Estadual, Jenilson Leite, em defesa dos trabalha 	-s da área da saúde. 

Encerrada 	; 	}essoal. Nada mais havendo a ser tra 	 o foi encerrada 

e ; .ra co • lar, 	ad. a G esente ata que, após ser lida e 	 sinada por ele, 

11li P esidente e por mim, Secretári 

"Valorize a Vida, não use drogas," 
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