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ATA DA CENTÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

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

ACRE. Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e 

quinze minutos, sob a Presidência da Vereadora Lene Petecão, Secretariada pela 

Vereadora Elzinha Mendonça; presentes os Vereadores: Eduardo Farias, Emerson 

Jarude, Jakson Ramos, João Marcos Luz, José Carlos Juruna, Laércio da Farmácia, N. 

Lima, Raimundo Neném e Rodrigo Forneck; foi aberta a sessão. Constaram no 

EXPEDIENTE DO DIA. Ofício n°446/2019 - Gabinete da Prefeita; Ofício n° 1.076/2019 — 

RBTRANS; Ofício n° 1.182 — Secretaria Municipal de Zeladoria; e Oficio n°1.496 — COJUR. 

Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Jakson Ramos assomou a tribuna. Em nome 

dos partidos de esquerda, e à luz de princípios da Constituição de 1988, comemorou a 

soltura do Ex- Presidente Lula. Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Destacou a 

realização da Conferencia Estadual do PCdoB, ocorrida no último sábado. Tratou da 

reforma previdenciária do Estado, parabenizando a atuação dos Sindicatos e 

parlamentares contrários às mudanças. Alertou para a perda de direitos adquiridos, como 

licença-prêmio e auxílio funeral. Comemorou a interpretação do STF, sobre a prisão em 

segunda instância. Finalizou, externando preocupação com estudantes acreanos em meio 

à crise política boliviana e solicitou à Mesa, alguma medida no sentido de apoio à causa. 

Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Requereu Ato solene, para o próximo dia 

14, para entrega do título de cidadã Rio-branquense à senhora Iara Marques. Celebrou a 

inauguração de unidade de saúde no bairro Aeroporto velho. Comemorou o 71° 

aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e parabenizou a Prefeitura 

pela realização de atividades em alusão ao tema. Finalizou, questionando a interferência 

do Judiciário na interpretação Constitucional que culminou na prisão do Ex-Presidente 

Lula e sua consequente inelegibilidade. Em questão de ordem, Vereador Rodrigo 

Forneck, solicitou suspensão da sessão. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Utilizando-

se de vídeo, parabenizou o povo boliviano pelo exercício da democracia. E rebateu as 

acusações que tratam como golpe, os desdobramentos políticos no país vizinho. Por fim, 

defendeu a legitimidade do Congres'sb de alterar Cláusulas Pétreas da Constituição, e 

entoou, a ainda situação condenatória do ex- presidente Lula. Vereadora Lene Petecão 

assomou a tribuna. Destacou realização de Encontro de mulheres do PSD, e enalteceu a 

importância de políticas públicas em prol da defesa feminina. Também parabenizou o 

povo boliviano e comemorou o resultado dos movimentos contrários ao então Pres. Evo 

Morales. Expos áudio de autoridades bolivianas, agradecendo ao Senador Petecão, e 

celebrou a renúncia do Presidente Boliviano. Vereador João Marcos Luz assomou a 

tribuna.'Pontuou que o povo brasileiro está mais atento às questões políticas. Mostrou-se 

indiferente à soltura do Ex- Presidente Lula e relacionou sua fala com as expectativas para 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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as eleições municipais do próximo ano. Em questão de ordem, Vereadora Lene Petecão 

apresentou requerimento para realização de Ato Solene, 19 novembro, em alusão ao 

Novembro Azul. Encerrado o pequeno expediente. Sessão suspensa. Sessão reaberta. 

Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereadora Elzinha Mendonça assomou a tribuna. 

Parabenizou a Prefeitura pelas obras de iluminação pública e entrega da unidade básica 

de saúde do bairro Aeroporto Velho. Destacou as eleições da FIEAC e registrou 

participação na cerimônia de posse da nova diretoria. Pontuou a importância do setor 

industrial para o desenvolvimento econômico do Estado. Discorreu sobre agendas em 

alusão ao novembro azul. Comemorou aprovação da PEC que torna o feminicídio, crime 

imprescritível e inafiançável. Em aparte, Vereadora Lene Petecão. A oradora ainda 

enalteceu a realização de campanha mundial ativista em defesa da mulher, e registrou 

intenção para criação de projeto voltado à causa. Por fim, defendeu o envolvimento da 

Câmara com a situação dos brasileiros em meio à crise política na Bolívia. Em questão de 

ordem, Vereador Eduardo Farias registrou permuta de fala com Vereador Laércio da 

Farmácia, entre os dias 21 e 26 novembro. Vereador José Carlos Juruna, assomou a 

tribuna. Lembrou do Dia Municipal do Camelô, comemorado 11 novembro, e recordou o 

legado de desafios e conquistas da categoria. Tratou dos desdobramentos da crise 

política boliviana, questionando a intenção do Senhor Luís Camacho, de assumir a 

presidência do país. Em apartes, Vereador Eduardo Farias, N. Lima, e João Marcos Luz. 

Em questão de ordem, Vereador Jakson Ramos, Líder do PT, solicitou a fala do Vereador 

Mamed Dankar, inscrito no Grande Expediente. Em questão de ordem, Vereador Rodrigo 

Forneck, solicitou inclusão do Ofício n°1.494/COJUR, à Ordem do Dia. Vereador Jakson 

Ramos assomou a tribuna. Criticou a medida do Presidente Bolsonaro, de lançar o 

Programa: "Verde e Amarelo", de incentivo de emprego à juventude; como justificativa, 

alegou que a iniciativa beneficiará em especial os grandes empresários; representa perda 

de direitos; e não gera empregos, mas sim, subempregos; tudo, segundo ele, como forma 

de mascarar a falta de apoio do Executivo Federal aos programas sociais implantados 

pelos governos anteriores. Encerrado o Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO DIA: 

Requerimento Verbal,  de autoria do Vereador Rodrigo Forneck, que solicita ato solene, 

14 novembro, para entrega do título de cidadã Rio-branquense à Senhora: Iara de Oliveira 

Marques Parilha, aprovado por unanimidade. Requerimento n°180/2019,  de autoria da 

Vereadora Lene Petecão, que requer ato solene, 19 novembro em alusão ao Novembro 

Azul, aprovado por unanimidade. Requerimento n°181/2019,  de autoria da Mesa 

Diretora, que requer aprovação do regime de urgência especial do Projeto de Lei 

Complementar n° 20/2019 de autoria do Executivo Municipal, que Dispõe sobre abertura 

de crédito adicional especial em favor do Instituto de Previdência do Município de Rio 

Branco - RBPREV e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Encerrada a 

"Valorize a Vida, não use drogas." 



lavrada a presente ata que, após ser lida e aprovada, 

-Presidente e por mim, Secretária 

assinada por ela, 
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ordem do dia. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada e, para constar, 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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