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ATA DA NONAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

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

ACRE. Aos três 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: Artêmio Costa, Eduardo Farias, 

Emerson Jarude, Elzinha Mendonça, 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. Não houve matéria para o EXPEDIENTE DO DIA. 

Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Apresentou uma 

indicação para melhorias no Bairro Jardim Primavera, solicitando providências da 

Secretaria Municipal de Zeladoria. Por fim, tratou das irregularidades nas instalações do 

Mercado Elias Mansur, alertando para os perigos iminentes. Vereador Rodrigo Forneck 

assomou a tribuna. Felicitou o Senhor Kassyano, fotógrafo. Fez convite para abertura de 

Seminário no Ministério Público para debater ações de prevenção à hanseníase. 

Lamentou a falta de divulgação, ao mesmo tempo em que reforçou a importância das 

eleições tutelares, e o papel dos conselheiros. Em questão de ordem, Vereador Eduardo 

Farias justificou saída da sessão para comparecimento aos protestos contra o aumento 

do valor da conta de energia elétrica. Vereador Artêmio Costa assomou a tribuna. 

Alertou para a perseguição religiosa na eleição do Conselho Tutelar da Capital. 

Contextualizou o tema e reforçou a importância de se eleger bons cidadãos para o cargo. 

Por fim, apresentou requerimento para entrega de Moção de Congratulação à Igreja 

Batista Regular de Rio Branco. Vereadora Lene Petecão assomou a tribuna. Apresentou 

sessenta e duas indicações de melhorias para a cidade. Reiterou as falas anteriores, 

enaltecendo o papel dos conselheiros. Registrou presença em Sessão Solene, na 

Assembleia Legislativa, em alusão ao dia Nacional do surdo, estendendo o convite às 

intérpretes da Casa. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Denunciou a atuação 

irregular do Táxi Compartilhado". Alertou para os impactos no sistema de mobilidade 

urbana, dentre eles, a falência do transporte coletivo legalizado; e cobrou medidas 

urgentes do poder público. Encerrado o Pequeno Expediente. Aberto ATO SOLENE. Em 

atenção ao requerimento n°142/2019, de autoria da Vereadora Lene Petecão, em alusão 

ao Dia Mundial do Alzheimer e ao Dia do Idoso. Além da proponente, fizeram uso da 

palavra o Senhor Mychael Douglas Almeida, Presidente da Associação de Arte em 

Movimento do Idoso — AMIRB; a Senhora Ednilza Antonina da Rocha Silva, Presidente do 

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa; o Dr. Ismael da Cunha Neto, Presidente 

da Comissão da Pessoa Idosa — OAB e a Senhora Kelly Cristina Costa Albuquerque, 

Coordenadora do Curso de Psicologia da FAAO. Entrega de Moções, agradecimentos e 

registro fotográfico. Encerrado o Ato Solene. Sessão Suspensa. Sess.. eaberta. Aberto o 

"Valorize a Vida, não use dro 
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GRANDE EXPEDIENTE. Em questão de ordem, Vereador N. Lima sugeriu que as sessões 

ordinárias sejam declaradas como prorrogadas, após duas horas e meia de duração, como 

prevê o Regimento da Casa. Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. Lamentou o 

esvaziamento do plenário, frente às excessivas intervenções, e sugeriu melhor dinamismo 

na condução das sessões. Em apartes, Vereadora Elzinha Mendonça e Vereadores 

Rodrigo Forneck e Artêmio Costa. Por fim, o orador tratou da Lei da Liberdade 

Econômica, destacando suas benesses; como a melhora dos preços e qualidade dos 

serviços ofertados à população. Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. Registrou 

agenda na SEINFRA, e tratou das nuances contratuais com a empresa responsável pela 

revitalização do Ramal São José, Judia; alertando para a paralisação das obras no local e 

cobrando a retomada dos serviços. Em aparte, Vereador Rodrigo Forneck. Por fim, o 

orador destacou o trabalho dos Conselhos tutelares, como guardiães dos direitos da 

criança e do adolescente e lamentou, que enquanto vereador, não possa manifestar-se 

em apoio aos candidatos. Em questão de ordem Vereador Jakson Ramos apresentou 

requerimento à Mesa Diretora, para ato solene no próximo dia 17. Vereador José Carlos 

Juruna assomou a tribuna. Lembrou do arquivamento de Projeto de sua autoria, que 

propunha a criação do Fundo Municipal do Idoso; ao mesmo tempo, pontuou que o 

mesmo foi reencaminhado na forma de indicação, e destacou sinalização da Prefeita 

quanto à aprovação. Em apartes, Vereador Rodrigo Forneck, Elzinha Mendonça, João 

Marcos Luz, Artêmio Costa. O orador finalizou, propondo ajustes no processo de 

regulamentação do taxi compartilhado, posicionando-se contrário ao projeto. Em questão 

de ordem, Vereador N. Lima comunicou permuta de fala com Vereador Mamed Dankar, 

nos dias 9 e 24 do corrente mês. Encerrado o Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO 

DIA. Requerimento n°155/2019,  de autoria do Vereador Artêmio Costa, para entrega de 

Moção de Congratulação à Primeira Igreja Batista Regular de Rio Branco, pelos seus 74 

anos. Aprovado por unanimidade. Requerimento n°156/2019,  de autoria do Vereador 

Jakson Ramos para realização de Ato Solene, 17 de outubro, em alusão ao Dia do Médico. 

Na ocasião, serão entregues moções de aplauso aos profissionais. Aprovado por 

unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi 

lavrada airesen 	ta que, após ser lida e apr 

	 Presidente e por mim, Secreta 
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ada, foi asse 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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