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ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

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

DO ACRE. Aos quinze dias do mês de outubro 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: Célio Gadelha, Clézio Moreira, 

Eduardo Farias, Elzinha Mendonça, Emerson Jarude, José Carlos Juruna, Lene Petecão, 

Mamed Dankar, N. Lima, Raimundo Neném e Rodrigo Forneck; foi aberta a sessão. 

Constaram no EXPEDIENTE DO DIA. CONVITE —192- MARCHA CONTRA O CRACK E OUTRAS 

DROGAS; OFÍCIO/Nº 410/2019/GABINETE DA PREFEITA — GABPREF; OFÍCIO/Nº 

107/2019/12  PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE DEFESA DO CONSUMIDOR; e 

OFICIOS n" 1.259, 1.305, 1.306, 1.307 e 1.308 — COJUR. Em questão de ordem, Vereadora 

Lene Petecão propôs a retificação da data do Ato Solene marcado inicialmente para o dia 

de hoje. Aberta a TRIBUNA POPULAR. Antônia Lúcia, Ex-Dep. Federal, assomou a tribuna 

e fez convite para a 192  Marcha de Conscientização contra o uso da crack e outras drogas. 

Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Corroborou o discurso anterior, pontuando 

ser o uso de drogas, um problema de saúde pública. Vereadora Lene Petecão assomou a 

tribuna. Enalteceu a iniciativa contra o uso do crack, colocou-se à disposição do projeto e 

incentivou a participação de todos. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Lamentou e 

.repudiou a ausência de políticas públicas do governo estadual e municipal, voltadas ao 

combate e conscientização das drogas. Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. 

Defendeu o direito de preservação da vida e da família, à luz do tema em discussão. 

Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. À luz das mazelas sociais, alertou para os 

efeitos do crack. Na oportunidade, desafiou o plenário a apoiar o fortalecimento dos 

meios de comunicação. Agradecimentos e registro fotográfico. Encerrada a Tribuna 

Popular. Em questão de ordem, Vereadora Lene Petecão solicitou a suspensão da sessão. 

Sessão suspensa. Sessão reaberta. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereadora Lene 

Petecão assomou a tribuna. Destacou a realização do evento "Tenda da Conscientização", 

agradecendo o apoio do vereador Mamed Dankar e da Vereadora Elzinha Mendonça. A 

oradora felicitou os professores; lembrando de personagens importantes de sua 

formação acadêmica. Finalizou, registrando intenção de entrega de moções de 

congratulação a alguns docentes. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Celebrou 

o Dia do Professor, enaltecendo o lançamento do edital para concurso efetivo da rede 

municipal de educação. O orador ainda comemorou outros avanços na área e defendeu 

um estado forte e a oferta de uma educação de qualidade. Vereador Mamed Dankar 

assomou a tribuna. Parabenizou o Senhor Jaime Massa!, pela eleição à presidência do 

Setor I - Cidade do Povo. Lembrou do dia das Produtoras rurais. Felicitou a todos os 

professores e registrou evento, 17 e 18 de outubro no auditório da Secretaria Estadual de 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Educação, para discussão dos recursos do FUNDEB. Por fim, apresentou indicações para 

reparos na academia comunitária do Conj. Universitário e para acessibilidade nas 

dependências da Escola Salgado Filho. Vereadora Elzinha Mendonça assomou a tribuna. 

Na pessoa do Professor Willian, servidor da Câmara Municipal, parabenizou os 

professores pela data comemorativa. Registrou presença na inauguração do parque da 

criança. Externou preocupação frente ao possível fechamento da empresa Liq - CONTAX, 

na capital, e defendeu a criação de políticas públicas para a juventude. Finalizou, 

apresentando 22 (vinte e duas) indicações de melhorias para Rio Branco. Vereador N. 

Lima assomou a tribuna. Destacou a importância dos cursos oferecidos pela Camara 

Municipal, em especial os de Administração. Externou surpresa pelo despreparo de 

algumas figuras políticas. Reafirmou a transparência de seu mandato, colocando-o à 

reeleição. Encerrado o Pequeno Expediente. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador 

Railson Correia assomou a tribuna. Através de vídeo com relatos de usuários do SUS, e 

experiência pessoal; alertou para as precariedades da Saúde Pública no Estado e 

Município e cobrou maior atenção do poder público para com a população. Em aparte, 

Vereador Rodrigo Forneck e Eduardo Farias. Vereador José Carlos Juruna assomou a 

tribuna. Destacou a importância do Projeto de Lei, de sua autoria, que dispõe sobre a 

criação da semana do empreendedorismo nas escolas públicas de Rio Branco e agradeceu 

aos apoiadores da iniciativa. Por fim, felicitou a todos os professores. Vereador Emerson 

Jarude assomou a tribuna. Em alusão ao dia do professor, lembrou de sua trajetória 

familiar na docência. Alertou para os problemas da educação. Cobrou avanços na 

qualidade educacional e maiores investimentos para o setor. Finalizou, defendendo a 

necessidade de uma revolução na educação do Acre. Em questão de ordem, Vereadora 

Elzinha Mendonça justificou sua saída da sessão. Em questão de ordem Vereador Mamed 

Dankar apresentou Projeto de Lei que concede título de Cidadão Verde ao Senhor 

Gumercindo Clóvis Garcia Rodrigues. Ainda pela ordem, Vereador Emerson Jarude 

apresentou Projeto de Decreto Legislativo que concede título de cidadão Rio-branquense 

ao Senhor Daniel Ribeiro Pinheiro. Também pela ordem, Vereador Antônio Morais 

apresentou quatro Projetos de Decreto Legislativo, que concedem título de cidadão Rio-

branquense a: Alexandro Teixeira Rodrigues, Maria Auxiliadora Vitoríno de Souza, Marcos 

Venício de Oliveira Holanda e Ednaldo Pereira dos Santos; e um Projeto de Lei, que 

Concede Título de Cidadã Verde à Senhora Cirley Maria de Oliveira Lobato. Vereador 

Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Parabenizou Vereador José Carlos Juruna pelo 

Projeto de empreendedorismo. Listou os investimentos educacionais realizados por 

governos anteriores. Pontuou as nuances do ensino público e privado. Fez críticas aos 

contingenciamentos de recursos. Finalizou, tratando da programação do Dia Mundial da 

Alimentação e destacou a importância de se debater do tema. Encerrado o Grande 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Expediente. Aberta a ORDEM DO DIA. Ausentaram-se da sessão, os Vereadores Célio 

Gadelha, Elzinha Mendonça e Lene Petecão. Projeto de Lei n° 42/2019, de autoria do 

Vereador José Carlos juruna, que "Dispõe sobre a criação da semana do 

empreendedorismo nas escolas públicas do Município de Rio Branco. Aprovado por 

unanimidade, inclusive em redação final. Projeto de Lei n°43/2019,  de autoria da 

Vereadora Lene Petecão, que "Declara de Utilidade Pública a "ASSOCIAÇÃO MÚSICA 

AMIGOS SOLIDÁRIOS - AMAS." Aprovado por unanimidade, inclusive em redação final. 

Encerrada a Ordem do Dia. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada e, 

para consta .vrada a 	te ata que, após ser lida e aprovada, fõl
é 

1inada por ele, 

	 Presidente e por mim, Secretár* 	1 1111".~. II \_Á 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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