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ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ÜH DÉCiiviA QUARTA LEGiSLATURA ÜH CÂMARA 	 DE Ri0 BRANCO — ESTADO 
DO ACRE. Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas 
e quinze minutos, sob a Presidência da Vereadora Lene Petecão, secretariada pelo 
Vereador Railson Correia; presentes os Vereadores: Artêmio Costa, Emerson Jarude, 

Mamed Dankar, Juruna, João Marcos Luz, Rodrigo Forneck, Jakson Ramos, e Vereadora 
Elzinha Mendonça, toi aberta a Sessão. Constaram no Expediente do Dia: OFICIOS N'868 
e 869/2019 — SAFRA e OFICIO N°1.198/2019 — COORDENADORIA DE ASSUNTOS 
JURIDICOS E ATOS OFICIAIS. Aberto ATO SOLENE, em atenção ao requerimento 
n°131/2019, de autoria de todos os Vereadores, para entrega de moção de aplausos ao 

Jornalista Ayres Rocha, pela excelente participação como âncora do Jornal Nacional, 
durante o último dia 7 de setembro. Além do homenageado, fizeram uso da palavra, os 

Vereadores: Mamed Dankar, Emerson Jarude, Jakson Ramos, Rodrigo Forneck, Railson 

Correia, e Vereadoras Elzinha Mendonça e Lene Petecão. Entrega de Moção e registro 
fotográfico. Encerrado o Ato Solene. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Em questão de 
ordem, Vereadora Elzinha Mendonça registrou a presença das representantes da 
associação Amigos do Peito e sugeriu a suspensão da sessão para recebê-las. Vereador 
Mamed Dankar assomou a tribuna. Através de vídeo, retratou reivindicação dos 
moradores do Ramal da Usina, alertando para a necessidade de melhorias no local. Na 
oportunidade, o orador registrou desfile cívico de alunos da Comunidade e enalteceu a 
participação dos moradores em meio às más condições do ramal. Vereadora Lene 
Petecão assomou a tribuna. Corroborou a fala do Vereador Mamed Dankar, 

solidarizando-se com o tema apresentado; ao mesmo tempo, colocou-se à disposição dos 
anseios da comunidade rural. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Agradeceu à 
equipe do governo pelas negociações com a classe da Saúde. Por fim, sugeriu à 
Prefeitura, um atendimento veterinário fixo aos animais pertencentes às pessoas de baixa 
renda. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Explanou sobre as competências da 
Prefeitura quanto aos cuidados com as zoonoses; e esclareceu pontos da fala do Senhor 

Robson, tratados na última tribuna livre. O orador ainda sugeriu o pleiteio de emenda 
parlamentar do Senador Sérgio Petecão para a comunidade do ramal da Usina. Por fim, 
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compromisso de acompanhar as obras. Encerrado o Pequeno Expediente. Sessão 
Suspensa. Sessão reaberta. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador Jakson Ramos 
assomou a tribuna. Apresentou requerimento para entrega de Moção de Pesar aos seus 

familiares, pelo falecimento de seu tio, Mauro Francisco Ramos. Lembrou, e discorreu 
enlsh-n -. n; rnnnninnnnn+ner n..4? /1,1'10 n. 	"rrin 	rninrnlinn /h 91, 	 11 1;0^;),, 	 nrry1F•nnrin n 
!VIVI 	 S.,../1 I I1.111/4..1111 ....ABLUI I I 	 IV I V111.4111,11JMI 	I 	...,5•40.-• 

Defesa dos Animais no Município de Rio Branco. Em apartes, Vereador Rodrigo Forneck, 
Mamed Dankar e João Marcos Luz. Na oportunidade, o orador sugeriu à Comissão de 

Meio Ambiente da Câmara, parceria com o curso de veterinária da UFAC e estudantes, 
para intensificação de atividades em prol dos animais. Em apartes, Vereadora Lene 
PeZecátJ e VCIeado JUIUIId. rui 11111, fez. reflexão 0111 celebiação d vida. vcieai1o( 
Artêmio Costa assomou a tribuna. Mencionou requerimento, de sua autoria e do 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Vereador Emerson Jaurde, para entrega de Moção de Pesar aos amigos e familiares da 

Senhora Keiia profeta. Discorreu sobre polêmicas envoivencio a Bienai do Livro. Externou 

defesa aos direitos da criança e do idoso, e o respeito aos valores éticos e morais. Leu 

postagem do facebook, ao criticar o ataque aos princípios básicos da sociedade. Em 

aparte, Vereador João Marcos Luz. O orador ainda apresentou reflexão sobre os fatos 

recentes, questionando as formas autuais de combate ao preconceito. Encerrado o 
Grande Expediente. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessã 	encerrada e, para 

constar, lavrad a presente ata que, após ser lida e aprtada, 	i a sinada por ela, 

	 Presidente e por mim, Secretário glét4' 0 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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