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ATA DA OCTOGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ESTADO 
DO ACRE. Aos dezoito 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; Artemio Costa, Clezio Moreira, 

Eduardo Farias, Elzinha Mendonça, Emerson Jarude, Jakson Ramos, João Marcos Luz, 
José Carlos Juruna, Laércio da Farmácia, Lene Petecão, Mamed Dankar, N. Lima, 
Raimundo Neném e Rodrigo Forneck; foi aberta a Sessão. Constaram no Expediente do 
Dia: OFICIO N°233/2019 — ASSEMURB. OFICIO Nr 1.217 — COJUR e OFICIO 1.919 — 
SEINFRA. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. 
Felicitou Vereador Jakson Ramos. Destacou o dia dos Agentes de endemias, agentes 

comunitários de saúde e agentes de vigilância de zoonoses. Apresentou requerimento 

para realização de ato solene para entrega de Moção aos profissionais supracitados. Por 
fim, motivou três indicações de melhorias para a cidade. Vereador N. Lima assomou a 
tribuna. Tratou da segurança pública no Estado, à luz do plano de governo. Cobrou 
respostas do poder público frente à violência que assola a sociedade. Alertou para a 
ineficiência das operações policiais. Por fim, fez críticas à equipe do governo pela 
discussão política em meio à crise da segurança pública. Em questão de ordem, Vereador 
Artêmio Costa felicitou o Vereador Jakson Ramos; seguido da Vereadora Lene Petecão, 
Antônio Morais e Eduardo Farias, que também o parabenizaram. Em questão de ordem, 
Vereador Jakson Ramos agradeceu o plenário pelas felicitações. Vereador Rodrigo 
Forneck assomou a tribuna. Reiterou os cumprimentos ao Vereador Jakson Ramos. 
Apresentou requerimento para realização de audiência pública no próximo dia 23, para 
tratar do relatório quadrimestral da Saúde, e destacou a importância do evento. O orador 

ainda alertou para as mazelas da segurança pública no estado à luz do plano de governo, 
e questionou a condução política do Executivo Estadual. Vereador José Carlos Juruna 
assomou a tribuna. Reiterou as congratulações ao Vereador Jakson Ramos, e solidarizou-
se com o Vereador Mamed Dankar e a Prefeita Socorro Néri pelos ataques recentes. 
Expôs detalhes da doença Falciforme, ao mesmo tempo em que apresentou indicação ao 
Executivo, para concessão de passe livre em transporte público do Município de Rio 
Branco, às pessoas com a doença, e acompanhantes. Vereadora Lene Petecão assomou a 
tribuna. Apresentou requerimento para ato solene, em atenção ao dia mundial do 
Alzheimer, e destacou a importância do tema. A oradora ainda registrou presença em 
evento do Ministério Público: "Amigas da Paz" e alertou para a violência contra a mulher 
no Estado. Por fim, externou apoio à Vereadora Elzinha Mendonça para Presidência da 
Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Mulher. Vereador João Marcos Luz assomou 
a tribuna. Parabenizou Vereador Jakson Ramos. O orador registrou ter recebido 
reclamações sobre o aumento do valor da conta de energia elétrica. Sugeriu à Mesa 
Diretora, audiência pública, com a presença da diretoria da Energisa para debater o 
assunto. Por fim, destacou presença em solenidade, onde o Governo recebeu doações de 
equipamentos para o Pronto Socorro, tratou dos problemas da área da saúde e enalteceu 
fala do Governador, ao valorizar o servidor público. Sessão Suspensa. Sessão reaberta. 

"Valorize a " 	não use drogas." 
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Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereadora Elzinha Mendonça assomou a tribuna. 
Parabenizou o Vereador Jakson Ramos. Destacou mudanças na Lei Maria da Penha, 
sancionadas pelo Presidente da República. Lembrou da Corrida em comemoração aos 

cinquenta e seis anos da Câmara de Rio Branco. Solicitou zelo por parte da população 
para com as obras de melhoria na cidade. Agradeceu à Vereadora Lene Petecão, pelo 
apoio na sua recondução à Presidência da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da 
Mulher. Em aparte, Vereadora Lene Petecão e Vereador Rodrigo Forneck. A oradora 
finalizou, apresentando sete indicações de melhorias para Rio Branco. Em questão de 
ordem, Vereador Artêmio Costa reforçou o convite para oficina da Interlegis, a realizar-se 

entre os dias 23 a 25 de setembro, ao mesmo tempo, confirmou presença no evento. 
Também em questão de ordem, Vereadora Lene Petecão enalteceu a importância da 
oficina. Em questão de ordem, Vereador Jakson Ramos apresentou requerimento à Mesa 
diretora, solicitando Ato Solene, 1° de outubro, para entrega de Moção de Aplauso à 

Tauana Oliveira. Ainda pela ordem, Vereador João Marcos Luz solicitou inclusão, na 
ordem do dia, de seu requerimento verbal para realização de audiência pública. Ainda 

pela ordem, Vereador Rodrigo Forneck apresentou detalhes do requerimento citado. Em 
questão de ordem, Vereador Mamed Dankar confirmou para o dia 8 de outubro, ato 

solene para entrega das moções aos profissionais da área da saúde. Vereador N. Lima 
assomou a tribuna. Noticiou, e lamentou os homicídios recentes na Capital. Destacou a 
distribuição, aos Estados, de verbas desviadas dos cofres públicos. Cobrou a implantação 

da ordem no Estado. Em aparte, Vereador Eduardo Farias. O orador ainda criticou a 
omissão do Governo frente à crise de segurança, e defendeu o fortalecimento do 

agronegócio como forma de fortalecer o estado do Acre. Por fim, o orador alertou para os 

constantes assaltos na cidade. Em aparte, Vereadora Lene Petecão. Encerrado o Grande 
expediente. Aberta a ORDEM DO DIA. Requerimento Verbal,  de autoria do Vereador 
João Marcos Luz, para realização de Audiência Pública, para esclarecimentos quanto às 

bandeiras tarifarias e investimentos da Energisa para o futuro; e na oportunidade, 

estender o convite aos membros da CPI da Assembleia Legislativa. Aprovado por 

unanimidade. Requerimento n°139/2019,  de autoria da Vereadora Elzinha Mendonça, 
para realização de Ato Solene, dia 24 de setembro, em alusão ao dia do Administrador. 

Aprovado unanimidade. Requerimento n°140/2019,  também de autoria da Vereadora 
Elzinha Mendonça, para realização de Ato Solene, dia 26 de setembro, em alusão ao dia 

do Biólogo. Aprovado por unanimidade. Requerimento n°141/2019,  de autoria do 

Vereador Rodrigo Forneck, para realização de Audiência Pública, dia 23 de setembro, para 
discussão e análise do Relatório Quadrimestral de prestação de contas, referentes às 

ações de nível de atenção primária da saúde. Aprovado por unanimidade. Requerimento  
n°142/2019,  de autoria da Vereadora Lene Petecão, para realização de Ato Solene, dia 3 

de outubro para discussão do Alzheimer. Aprovado por unanimidade. Requerimento  

n°143/2019,  de autoria do Vereador Mamed Dankar, para entrega de Moção de Aplausos 

aos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e agentes vigilantes de 

zoonoses, durante Ato Solene no dia 8 de outubro. Aprovado por unanimidade. 
Requerimento n°144/2019,  de autoria do Vereador Jakson Ramos, para entrega de 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Moção de Aplausos Tauana Oliveira, durante Ato Solene no dia 1° de outubro. Aprovado 
por unanimidade. 

foi encerrad 

assinada 

Secretári 

ada a ordem do dia. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão 
, para cons r, lavrada a • - - 	ta que, após ser lida e aprovada, foi 

or 	ele 	 Presidente 	e 	por 	mim, 
/ 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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