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ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

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

DO ACRE. Aos trinta 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, Célio Gadelha, 

Clézio Moreira, Eduardo Farias, Emerson Jarude, 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. Constaram no EXPEDIENTE DO DIA: Ofício 

n°242/2019 — TCE e Ofícios n° 1.416 e 1.417 - COJUR. Aberto ATO SOLENE, em atenção ao 

requerimento n°163/2019, de autoria do Vereador Eduardo Farias, para entrega de 

moções de aplauso às coordenações e Centros Acadêmicos dos Cursos de Direito e 

Psicologia da UFAC, pela nota máxima alcançada no ENADE. Além do proponente, fizeram 

uso da palavra, o Senhor Diogo Magalhaes, representante do Centro Acadêmico do Curso 

de Direito; Caléo, representante do Centro acadêmico do curso de Psicologia; Cássia 

Giovano, representante da União Nacional dos Estudantes; Jusciane Pontes de Assis, 

Coordenadora do Curso de Direito; Luciane Patrícia Yano, Coordenadora do curso de 

Psicologia; e a Magnífica Reitora da UFAC, Guida Aquino. Agradecimentos e registro 

fotográfico. Encerrado o Ato Solene. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Rodrigo 

Forneck assomou a tribuna. Enalteceu os investimentos petistas em educação à época da 

governança federal e parabenizou os agraciados com moções pela nota máxima no 

ENADE. Utilizando-se de relatos e notícias, fez menção ao assassinato da Vereadora 

carioca, Marielle Franco, relacionando-o às milícias e à família do Pres. Jair Bolsonaro. 

Vereador José Carlos Juruna assomou a tribuna. Parabenizou a CCJ da Câmara pela 

celeridade na tramitação dos projetos. Agradeceu os colaboradores do Projeto de Lei 

que: "Dispõe sobre a criação da semana do empreendedorismo nas escolas públicas do 

Município de Rio Branco" e defendeu a aprovação do mesmo. Vereador Mamed Dankar 

assomou a tribuna. Homenageou, singelamente, o Senhor "Dedé" e a esposa Conceição, 

proprietários de empresa de panificação no Conj. Universitário, em reconhecimento à 

qualidade dos produtos comercializados. Por fim, discorreu sobre a importância de bons 

empreendimentos à economia local. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. 

Metaforicamente, levantou a bandeira: "Bolsonaro Livre", ao cobrar liberdade e 

condições ao Presidente, na execução do seu mandato presidencial. Listou os avanços do 

atual governo federal, destacando as agendas internacionais em busca de recursos ao 

país. Vereador Artêmio Costa assomou a tribuna. Destacou o Congresso técnico para 

realização da &- Copa Gospel. Tratou da ampliação do evento às outras regiões do Estado, 

e reconheceu o apoio da Prefeita Socorro Néri, do Diretor de Esportes, e outros 

colaboradores. Por fim, agradeceu aos parlamentares Rodrigo Forneck, Antônio Morais, a 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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SEINFRA e equipe da Prefeitura, pelo trabalho de revitalização do ramal "Cinco mil". Em 

questão de ordem, Vereador Raimundo Neném apresentou vinte e uma indicações de 

melhorias para Rio Branco. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Parabenizou o Pres. 

Bolsonaro pela liberação de recursos à educação. Parabenizou ainda, a Reitora da UFAC, 

Guida Aquino, pela boa administração à frente da Universidade. Através de relatos e 

recortes de notícias, questionou as acusações recentes ao Pres. da República e teceu 

críticas ao ex-presidente Lula. Em questão de Ordem, Vereadora Lene Petecão 

apresentou requerimento para entrega de moção de aplauso à direção da escola Carlos 

Vasconcelos. Ainda pela ordem, Vereador Rodrigo Forneck apresentou Projeto de 

Decreto Legislativo que: "Altera o Decreto Legislativo n°21/2019". Encerrado o Pequeno 

Expediente. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador Antônio Morais assomou a 

tribuna. Destacou a realização de benfeitorias no ramal Cinco Mil. À luz de princípios 

constitucionais, registrou intenção de encaminhar proposta à Assembleia e Câmara 

Federal, que trata da inconstitucionalidade de apreensão de veículos com IPVA atrasado. 

Em aparte, Vereador N. Lima. O orador ainda esclareceu, segundo ele, boatos acerca de 

Projeto para aumento do número de Vereadores na capital, e afirmou que em momento 

algum, a Mesa Diretora levantou essa possibilidade. Registrou ainda, agenda no ramal 

Catuaba, e destacou o avanço e conclusão de obras na região. Em aparte, Vereador João 

Marcos Luz. Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. Ao tratar do possível aumento 

do número de vereadores no Legislativo Municipal, afirmou ter havido reuniões, onde foi 

levantada a possibilidade. Contextualizou o assunto através da divulgação de áudio, e ao 

mesmo tempo, posicionou-se contrario a proposta e reiterou seu compromisso de 

transparência para com a população. Em apartes, Vereador Laércio da Farmácia, Mamed 

Dankar, Lene Petecão e Antônio Morais. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. 

Parabenizou o Vereador Antônio Morais pela boa condução à frente da Mesa Diretora. 

Enalteceu os avanços do Governo Bolsonaro e comemorou as previsões econômicas. 

Destacou alianças do Mercosul com União Europeia e as agendas internacionais do 

governo. Em apartes, Vereador Eduardo Farias, Rodrigo Forneck e N. Lima. Encerrado o 

Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO DIA. Projeto de Lei n°  38/2019,  de autoria do 

Vereador José Carlos Juruna, que "Institui o Programa de Empreendedorismo nas escolas 

e na comunidade de ensino fundamental do poder público municipal". Discussão, 

votação, aprovado por unanimidade, inclusive em redação final. Projeto de Decreto  

Legislativo n°58/2019,  de autoria do Vereador Emerson Jarude, que concede título de 

Cidadão Rio-branquense ao Senhor: José Marcos Leite Junior, aprovado por 

unanimidade, inclusive em redação final. Requerimento n°174/2019,  de autoria da 

Vereadora Lene Petecão, para entrega de moção de congratulação à direção da escola 

Carlos Vasconcelos, durante ato solene, 12 de novembro. Aprovado por unanimidade. 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Encerrada a Ordem do dia. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada e, 

para constar, lavrada a presente ata que, após ser lida e aprovada, foi assinada por ele, 

esidente e por mim, Secretária  	.cec  

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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