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ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

BRANCO — ESTADO DO ACRE. Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezenove, às oito horas e quinze minutos, sob a Presidência da Vereadora Elzinha 

Mendonça, que após consulta ao plenário, nomeou como 1° Secretário Ad hoc, o 

Vereador Artêmio Costa. Foi aberta a sessão. Estiveram presentes, os Vereadores: Célio 

Gadelha, Eduardo Farias, Emerson Jarude, Jakson Ramos, João Marcos Luz, José Carlos 

Juruna, Laércio da Farmácia, Mamed Dankar e Rodrigo Forneck. Constaram no 

Expediente do Dia. OFÍCIO CIRCULAR Nº 01/2019/ ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ACRE — 

ALEAC; OFÍCIO/Nº 404/2019/GABINETE DA PREFEITA — GABPRE e OFÍCIO/Nº 

1.299/2019/COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ATOS OFICIAIS — COJUR. 

Aberto o ATO SOLENE. Em atenção ao requerimento n°143/2019 de autoria do Vereador 

Mamed Dankar, para homenagear os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de 

Endemias e Agentes de Vigilância em Zoonoses do Município de Rio Branco. Além do 

proponente, fizeram uso da palavra, a Senhora: Lenice Camargo, representando a 

Secretaria Municipal de Saúde; Marquinhos Gama, Presidente da Assemurb; Alexandre 

Soares da Cruz, Agente de Controle de Zoonoses; Paulo Antônio Firmino, Agente de 

Endemias, e as Agentes Comunitárias de Saúde, Raquel Francisca da Silva e Raquel 

Gleiciane. Agradecimentos, entrega das moções e registro fotográfico. Encerrado o Ato 

Solene. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada por unanimidade. Aberto o PEQUENO 

EXPEDIENTE. Vereador Artêmio Costa assomou a tribuna. Apresentou requerimento à 

Mesa diretora para entrega de Moção de Congratulação à Senhora: Lucinaira Carvalho, 

eleita Conselheira tutelar; e verbalmente, estendeu as moções a todos os outros 

conselheiros eleitos no último domingo. O orador ainda destacou negativamente o alto 

índice de abstenção, e sugeriu para o próximo pleito, a centralização das eleições em um 

único local de votação. Por fim, fez convite para evento, a realizar-se no auditório da 

FIEAC, 15 de outubro, sobre Economia Criativa e Digital. Vereadora Elzinha Mendonça 

assomou a tribuna. Tratou das eleições tutelares, destacando a renovação do quadro dos 

conselheiros. Enalteceu a atividade dos profissionais, e, em nome da Senhora Lucinaira, 

conselheira mais bem votada, estendeu congratulações a todos os outros eleitos, 

externando apoio ao requerimento apresentado pelo Vereador Artêmio Costa. Vereador 

José Carlos Juruna assomou a tribuna. Apresentou requerimentos para entrega de 

moções de aplausos às Senhoras: Priscila Rodrigues da Silva e Vera Lúcia da Silva Santos. 

Solidarizou-se com a classe dos camelôs, ao citar acidente ocorrido no último fim de 

semana; ao mesmo tempo, lamentou as más condições de trafego das estradas acreanas. 

Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Destacou a atuação feminina na política 

local. Agradeceu ao plenário pelo apoio aos requerimentos para entrega de moções de 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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aplauso às Coordenações e Centros Acadêmicos dos cursos de Direito e Psicologia da 

UFAC, pelo destaque na avaliação do ENADE. Finalizou, defendendo o fortalecimento do 

ensino básico e superior. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Enalteceu a 

importância do trabalho exercido pelos Conselheiros tutelares à luz das mazelas sociais. 

Cobrou apoio do poder público à categoria, e sugeriu entrega das moções aos mesmos, 

durante realização de Audiência Pública. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. 

Solicitou suspensão da sessão para recepção de representantes da classe dos motoristas 

da Prefeitura de Rio Branco. Alertou para a crise financeira nas empresas de transporte 

público, segundo ele, decorrente da ineficiência do poder municipal ao fiscalizar a 

atuação clandestina no setor; o orador ainda fez apelo para que a população não utilize 

os serviços irregulares de transporte, e finalizou, cobrando providências dos órgãos 

competentes. Encerrado o Pequeno Expediente. Sessão Suspensa. Sessão reaberta. Em 

questão de ordem, Vereador Artêmio Costa ausentou-se justificadamente da Sessão. Ao 

mesmo tempo, foi constituído como secretário Ad hoc, o Vereador Mamed Dankar. 

Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador Célio Gadelha assomou a tribuna. Denunciou a 

falta de acessibilidade às dependências da Cidade da Justiça, e comprometeu-se em levar 

a pauta ao Ministério Púbico. Em apartes, Vereador João Marcos Luz e Mamed Dankar. O 

orador finalizou, apresentando vídeo, satirizando o aumento da conta de energia elétrica 

no Estado. Vereador Jakson Ramos assomou a tribuna. Através de números, destacou as 

eleições do Conselho tutelar no último final de semana. Defendeu apoio político aos 

novos conselheiros e os parabenizou. Em aparte, Vereador Rodrigo Forneck. Por fim, o 

orador confirmou para a próxima semana, apresentação de Projeto de Lei em repressão à 

discriminação religiosa. Vereador Laércio da Farmácia assomou a tribuna. Tratou da 

Campanha do Conselho Regional de Farmácia, intitulada: "Receita legal". Discorreu sobre 

as nuances do tema e destacou a importância de discussão do assunto por meio de 

audiência pública. Em aparte, Vereador Eduardo Farias. O orador finalizou, posicionando-

se em relação ao táxi compartilhado, atribuindo parte dos problemas financeiros das 

empresas de transporte coletivo, à própria falta de gestão das mesmas. Vereador 

Mamed Dankar assomou a tribuna. Destacou temas tratados no evento: Sínodo da 

Amazônia, como a ordenação, o celibato, o matrimônio e outros, voltados à relação 

assistencial da igreja católica aos povos da Amazônia. Tratou das eleições tutelares, 

reforçando a importância dos Conselheiros na proteção às crianças e adolescentes. Em 

aparte, Vereador Célio Gadelha. Por fim, o orador registrou agenda com a Secretaria 

Municipal de Saúde, para tratar dos trabalhos solidários da equipe da Pastoral da Criança. 

Enalteceu as atividades desenvolvidas e discorreu sobre ações futuras. Em questão de 

ordem, Vereador Rodrigo Forneck justificou a ausência do Vereador Clézio Moreira, e 

comunicou o adiamento do Ato Solene previsto para a sessão de amanhã. Encerrado o 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO DIA. Requerimento n°157/2019,  de autoria do 

Vereador Artêmio Costa, para entrega de Moção de Aplauso e Congratulação à Senhora 

Lucinaira Carvalho, primeira colocada na votação do Conselho Tutelar. Aprovado por 

unanimidade. Requerimento verbal,  também de autoria do Vereador Artêmio Costa, 

para entrega de Moção de aplauso e reconhecimento a todos os Conselheiros tutelares, 

eleitos no último dia 6 de outubro. Aprovado por unanimidade. Requerimentos n°158 e  

159/2019,  de autoria do Vereador José Carlos Juruna, para entrega de Moções de 

Aplauso às Senhoras: Priscila Rodrigues da Silva e Vera Lúcia da Silva Santos, pelos 

serviços em prol da construção do desenvolvimento humano. Aprovados por 

unanimidade. Requerimentos n°160 e 161/2019,  de autoria do Vereador Eduardo Farias 

para entrega de Moções de Aplausos, às Coordenações e Centros Acadêmicos dos cursos 

de Direito e Psicologia da UFAC, pela nota máxima alcançada no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes — ENADE. Aprovados por unanimidade. Encerrada a Ordem 

do Dia. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada e, para constar, lavrada a 

pre te ata que, após ser lida e aprovada, foi assinada por ela, 

Presidente e por mim, Secretário 	  

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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