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ATA DA CENTÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ESTADO DO ACRE. 

Aos vinte e nove 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 pela 

Vereadora Elzinha Mendonça; presentes os Vereadores: Artêmio Costa, Eduardo Farias, 

Emerson Jarude, Jakson Ramos, João Marcos Luz, José Carlos Juruna, Laércio da 

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

sessão. Constaram no EXPEDIENTE DO DIA: Carta circular n°01 — FAAO; Ofício n°01/2019 

— ALEAC e Ofício circular n°03/2019 — SEINFRA. Sessão Suspensa. Sessão reaberta. 

Aberto o ATO SOLENE, em atenção ao requerimento n°153/2019, de autoria do Vereador 

Mamed Dankar, para entrega de moção de aplauso e reconhecimento ao Senhor Antônio 

Aquino Lopes, Pres. Da Federação Acreana de Futebol, pelos serviços prestados em prol 

do futebol Acreano. Fizeram uso da palavra, o proponente e o homenageado. Entrega da 

moção e registro fotográfico. Encerrado o ato solene. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. 

Vereador José Carlos Juruna assomou a tribuna. Defendeu a aprovação do Projeto de Lei 

n°36/2019, que: "Dispõe sobre ações educativas e preventivas à depressão nas escolas do 

Município de Rio Branco. E agradeceu aos colaboradores. Vereadora Lene Petecão 

assomou a tribuna. Parabenizou Vereador Juruna pelo projeto em questão. Registrou 

intenção para entrega de moção de aplauso, 12 de novembro, ao Senhor Raimundo 

Soares de Assis, Coordenador Administrativo, e à Senhora Síria, Diretora da escola Carlos 

Vasconcelos. A oradora finalizou, convidando os pares à prestigiar a Semana Estadual da 

Ciência e Tecnologia. Vereador N. Lima assomou a tribuna. À luz de reflexões e relato 

pessoal, lamentou os episódios criminosos do último final de semana, ao mesmo tempo, 

pontuou a falta de ações públicas voltadas à cidadania e à valorização da vida. Enalteceu 

a importância do dialogo familiar e as iniciativas das igrejas no combate ao crime. 

Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Destacou a finalização dos trabalhos 

legislativos, comunicando aos Vereadores que queiram apresentar algum projeto, ou 

anteprojeto, que tramite nas comissões, que o faça até o próximo dia 31, visando tempo 

hábil para tramitação. Pontuou ainda, que as emendas se darão via formulário eletrônico. 

Propôs audiências públicas, 18 de novembro, para tratar do PPA, e no dia 22, para tratar 

da L.O.A. Reforçou ainda, audiência pública, 8 de novembro, para tratar da situação dos 

moradores de rua. Parabenizou a equipe feminina do Corinthians pela conquista da Copa 

Libertadores 2019. Finalizou, destacando intermediação entre a Prefeitura e os 

proprietários de postos de combustíveis, para atualização da Lei n'1.542, e solicitou a 

suspensão da sessão ao final pequeno expediente para tratar do tema. Em questão de 

ordem, Vereador Mamed Dankar, justificou sua saída da sessão, retornado à ordem do 

dia. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Tratou das nuances de um possível 
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reajuste tarifário do transporte coletivo. Enumerou medidas possíveis de serem adotadas 

pela prefeitura, visando a minimização dos impactos nas planilhas de controle. Por fim, 

comemorou o empenho dos parlamentares à causa. Encerrado o pequeno expediente. 

Em questão de ordem, Vereador Artêmio Costa lembrou de audiência pública na próxima 

quinta-feira, ao mesmo tempo, sugeriu retificação, para o próximo dia 5, como data limite 

para apresentação dos projetos à apreciação do Plenário. Sessão suspensa. Sessão 

reaberta. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Em questão de ordem Vereador N. Lima 

justificou sua saída da sessão. Em questão de ordem, Vereador Emerson Jarude 

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

ao Senhor José Marcos Leite Júnior. Vereador Jakson Ramos assomou a tribuna. 

Agradeceu ao Plenário pela aprovação do Projeto de Lei n°40, que reserva aos negros, 

20% das vagas oferecidas em concursos públicos do Município de Rio Branco. Em apartes, 

Vereador Rodrigo Forneck e Lene Petecão. Finalizou, parabenizando o governo federal 

pelas ações de recolhimento do óleo das águas do nordeste brasileiro, e apresentou sete 

indicações de melhorias para a cidade de Rio Branco. Em questão de ordem, Vereador 

João Marcos Luz apresentou uma indicação de melhoria pra capital. Ainda pela ordem, 

Vereador Rodrigo Forneck esclareceu o prazo previsto no Decreto vigente, para 

apresentação dos títulos honorários; comunicou reunião da CCJ para amanhã, e, quanto 

ao Decreto atual, que institui os prazos para concessão dos títulos, o vereador afirmou 

pretender apresentar alterações no mesmo. Vereador Laércio da Farmácia assomou a 

tribuna. Posicionou-se contrário ao Projeto de Lei n°5.455/2019 de autoria do Senador 

Sérgio Petecão, que estende a comercialização de alguns medicamentos a supermercados 

e outros estabelecimentos. Em apartes, Vereador Eduardo Farias, Jakson Ramos, 

Artêmio Costa, Lene Petecão e Rodrigo Forneck. Vereadora Elzinha Mendonça assomou 

a tribuna. Através de números, destacou o sucesso das ações do projeto "Mulher que se 

Ama". Agradeceu aos colaboradores envolvidos. Posicionou-se contrária ao Projeto 

veiculado na mídia, sobre um possível aumento do número de parlamentares no 

Legislativo Municipal. Em apartes, Vereadora Lene Petecão, João Marcos Luz e 

Raimundo Neném. Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Apresentou indicação de 

melhorias para o Ramal do "Riozinho do Rola'. Reforçou o convite à audiência pública da 

próxima quinta-feira, 31, para tratar da baixa cobertura vacinai no município, destacando 

sua importância. Em apartes, Vereadora Lene Petecão, Jakson Ramos e Rodrigo Forneck. 

Encerrado o Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO DIA. Projeto de Lei n°36/2019,  de 

autoria do Vereador José Carlos Juruna, que "Dispõe sobre ações educativas e 

preventivas à depressão, nas escolas do Município de Rio Branco e dá outras 

providências", discussão, votação, aprovado por unanimidade, inclusive em redação 

final. Requerimento Verbal  de autoria Rodrigo Forneck, para realização de três 

"Valorize a Vida, não use drogas." 



Pres'. -ate-e por mim, Secretária 

,~ 

ZeT14,:‘" 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ACRE 
Rua 24 de Janeiro, n° 53 — Bairro Seis de Agosto 

CNPJ: 04.035.143/0001-90 

Audiências Públicas, no mês de novembro, a seguir: dia 8, para tratar da situação da 

população de rua; dia 18, para revisão do PPA e dia 22, para discussão da LOA, aprovado 

por unanimidade. Encerrada a ordem do dia. Aberta a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereador 

Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Referenciou a fala do Vereador João Marcos Luz 

acerca do aumento tarifário do transporte coletivo, e enalteceu a importância de se 

debater o tema no Plenário. Por fim, posicionou-se contrário ao possível aumento do 

número de parlamentares, frente à iminência de outras prioridades. Vereadora Lene 

Petecão assomou a tribuna. Também posicionou-se contrária quanto a um possível 

aumento do número de vereadores e reiterou seu compromisso com a coletividade. 

Encerrada a Explicação Pessoal. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada 

e, par 	ar, lavra a presente ata que, após ser lida e aprovada, foi assinada por ele, 
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"Valorize a Vida, não use drogas." 
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