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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE 
Rua 24 de Janeiro, n2 53 — Bairro Seis de Agosto 

CNPJ: 04.035.143/0001-90 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA 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 junho 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: 
Artemio Costa, Mamed Dankar, Rodrigo Forneck, Juruna, Emerson Jarude, Celio 
Gadelha, Ciésio Moreira, Joao Marcos Luz, N. Lima, Raimundo Neném, Jakson 
Ramos e Vereadoras Sandra Asfury e Lene Petecão. Foi aberta a Sessão. A ata da 
Sessão anterior foi lida e aprovada por unanimidade. Constou no EXPEDIENTE DO 
DIA: OFíCIO/NQ 264/2019/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-
GABPRES/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO — RBPREV. 

Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Pela ordem, Vereador João Marcos Luz. 
Apresentou Requerimento para realização de ato solene dia 26 de junho. Vereadora 

Lene Petecão assomou a tribuna. Apresentou Requerimento para entrega de Moção 

de Pesar aos familiares da Senhora: Marcilene da Rocha Garcia. Ainda reapresentou 

indicação de fevereiro para melhorias na rua Pinho, no bairro Santa Inês, e expos 
fotografias do local. Por fim, solicitou que a Casa, expresse apoio à Universidade 

Federal do Acre. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Fez cobranças ao Secretário 

de Segurança, exigindo ações mais efetivas no combate à violência. Lamentou a falta 
de investimentos no Estado, e por fim, criticou a má qualidade das obras da 

Operação Verão. Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. Lembrou de 

encaminhamento seu, solicitando agenda com a Reitora da UFAC, no dia 20 de maio. 
Registrou visita à Comunidade religiosa na região do Catuaba, onde fez a entrega de 
dez bíblias. Por fim, apresentou Projeto de Decreto Legislativo para conceder título 

de Cidadã Rio- Branquense à Senhora Vera Lúcia Lourenço Gurgel. Vereador 

Juruna. Assomou a tribuna. Apresentou Programa de entrega de quites de higiene 

para moradores de rua. Agradeceu a generosidade de gerentes de hotéis no apoio 
à campanha, que traz um pouco de dignidade às pessoas em situação de abandono. 

Pela ordem, Vereadora Lene Petecão convidou os assessores e Vereadores para 

oficina da Câmara Municipal. Pela ordem, Vereador Mamed Dankar. Disse que vai 

solicitar a Rbtrans o retorno da circulação de ônibus até a escola da região do 

Catuaba. Pela ordem, Vereadora Sandra Asfury justificou sua saída da Sessão. 

Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. Apresentou vídeo de visita ao 

ministério público. Tratou do aumento do IPTU e registrou pedido de investigação 
contra a Prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, por improbidade administrativa, 

tendo em vista a falta respostas acerca do aumento do imposto. Vereador João 

Marcos Luz assomou a tribuna. Relatou visita ao bairro Santa Inês e lamentou os 

problemas de infraestrutura e saneamento no local. Cobrou ações paliativas e disse 
que estará encaminhando ofício ao gabinete da Prefeita solicitando limpeza na 
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localidade. Por fim, sugeriu Audiência Pública para debater acerca das 
responsabilidades da Prefeitura e do Depasa. Pela ordem, Vereador Railson Correia 
solicitou a suspensão da sessão. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE. SESSÃO 
SUSPENSA. SESSÃO REABERTA. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador Rodrigo 
Forneck assomou a tribuna. Alertou para a perda de recursos do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente. Registrou a intensificação da campanha de vacinação contra a gripe 
e estendeu o convite aos parlamentares. Em aparte, Vereadora Lene Petecão, 
Emerson Jarude e Juruna. O orador ainda tratou do acondicionamento das vacinas 
nos postos e esclareceu situação da sindicância envolvendo a Prefeita da capital. Por 

fim, cobrou responsabilidade das empresas que prestam serviços à cidade. 
Vereador Célio Gadelha assomou a tribuna. Tratou da Reforma Administrativa 
realizada pela Prefeitura e cobrou melhor gestão. Por fim, externou apoio à 

Operação Lava Jato, apresentado vídeo do Ministro do Supremo, Luís Barroso. Em 
aparte, Vereadores Jackson Ramos, Vereadora Lene Petecão, N. Lima, Antônio 
Morais e Rodrigo Forneck. Vereador Antônio Morais assomou a tribuna. Registrou 
visita à Rua Beija - Flor e relatou os avanços das obras no local. Também registrou 
encontro com representantes de bairros da região do calafate e enalteceu a 
importância do trabalho de um Presidente de bairro e de um Vereador. Em aparte 
Vereador Raimundo Neném e Vereadora Lene Petecão. O orador ainda falou da 
situação precária das ruas do bairro Boa União. Em aparte Vereador Mamed Dankar 
e Railson Correia. Por fim, enalteceu o avanço das obras na cidade. Vereador 
Artemio Costa assomou a tribuna. Apresentou convite da EMBRAPA, para 

comparecimento no primeiro debate da cadeia produtiva do açaí. Apresentou ainda, 
Projeto de Decreto Legislativo "que dispõe sobre a concessão de título de cidadão 
e cidadã Rio- Branquense" e pediu celeridade. Tratou da violência na capital e 
denunciou a situação de insegurança próximo ao parque do são Francisco. Externou 
repúdio ao crime cruel contra o garoto Rhuan, de repercussão nacional. Apresentou 
fala de ator global acerca da influência da ideologia de gênero no caso. Parabenizou 
o Estado Americano do Alabama pela aprovação da castração química aos pedófilos 
e por fim, reafirmou apoio à Operação Lava Jato. Encerrado o GRANDE EXPEDIENTE. 
Aberta a ORDEM DO DIA. Ausentaram-se os Vereadores: Célio Gadelha e Sandra 
Asfury. Projeto de lei n217/2019 de autoria do vereador Mamed Dankar "que 
dispõe sobre a criação do fundo municipal de desenvolvimento sustentável da 

agricultura familiar —fumdesaf e dá outras providências". Somente para ciência dos 
pares. Visto o parecer da CCJ pela rejeição. ~0,de::IetiittáMOkte autoria do 
vereador N. Lima que "Declara, como instituição de interesse e utilidade pública, a 

entidade denominada associação beneficente solar das acácias e dá outras 
providências". MOMAgje pot.,;Mialibblitatiei  Projeto de Resolução Legislativa 
nQ17/2019 de autoria do vereador Mamed Dankar que "Cria a frente parlamentar 
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de defesa dos direitos do consumidor". Aprovado por unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo n-2  04/2019 de autoria da Vereadora Sandra Asfury "Que 
concede título de cidadão Rio-branquense ao Senhor Augusto Gomes de Oliveira. 
Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto legislativo n9 05/2019 de autoria 
da Vereadora Lene Petecão. "Concede título de cidadã rio-branquense à senhora 

Daniela Maria Lima dos Santos. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo n2  06/2019 de autoria da vereadora Lene Petecão que concede título de 

cidadã Rio-branquense à senhora Valdenice G. Moreira. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo n2 07/2019 de autoria da Vereadora 
Lene Petecão "Que concede título de cidadão Rio-branquense ao Senhor Maurício 
Generozo de Oliveira Filho. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo n° 08/2019 de autoria do vereador Eduardo Farias que "Concede título 

de cidadão Rio-branquense ao senhor Bruno Damasceno Craveiro. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de decreto legislativo n2  09/2019 de autoria do Vereador 
Mamed Dankar que "Concede título de cidadã rio-branquense à senhora Cláudia de 

Paoli. Aprovado por unanimidade. Requerimento n2  74/2019 de autoria do 

VereadorJoão Marcos Luz. Requer ato solene na sessão ordinária do dia 26 de junho 

de 2019, para entrega de moção de aplauso ao Dr. Marcelus Antônio Motta Prado 

Negreiros, pelo importante trabalho realizado em benefício da população de baixa 
renda, a partir do projeto "Olhar com Cuidado". Aprovado por unanimidade. 
Requerimento n2  75/2019 de autoria: vereadora Lene Petecão Requer moção de 
pesar aos familiares da senhora Marcilene da Rocha Garcia. Aprovado por 
unanimidade. Encerrada a ORDEM DO DIA. Aberta a EXPLICAÇÃO PESSOAL. 
Vereador Jakson Ramos assomou a tribuna e esclareceu temas acerca da 

condenação do Ex- Presidente Lula e das polêmicas em torno da Operação Lava Jato. 

Encerrada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi 

encerrada e, para constar, lavrada a 	sente ataque, após ser lida e aprovada, foi 

assinada 	•or 	ele, 	 e' 	e 	por 	mim, 

Secretári ,. 	thu....  

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
Rua 24 de Janeiro, n°53 - Bairro 06 de Agosto. 

OF/CMRB/DILEGIS/N° 54 5 /2019 
Rio Branco-Acre, 14 de junho de 201'9. 

A Sua Excelência a Senhora 
Socorro Neri 
Prefeita do Município de Rio Branco 
Rua Rui Barbosa, n° 285 — Centro 
Rio Branco — (AC) 

Senhora Prefeita, 

Cumprimentando-a cordialmente, estamos encaminhando a Vossa 
Excelência o Autógrafo n°05/2019, oriundo do Projeto de Lei n°18/2019 de 
autoria do Vereador N. Lima, que possui a seguinte ementa: Declara de Utilidade 
Pública a Associação Beneficente Solar das Acácias. 

Atenciosamente, 

A ano Mpra 
Pfesi 	fda-C 

Rua 24 de Janeiro, n° 53, bairro 6 de Agosto, CEP: 69.905-596 - Rio Branco 
Contato: (0"68) 3302-7200/ 3302-7216 



• AUTÓGRAFO 

Nº05/2019 05/2019 

Do: Projeto de Lei n° 18/2019 

Autoria: Vereador N. Lima 

Ementa: Declara de Utilidade Pública a Associação Beneficente Solar das Acácias. 

Lei Municipal n9-M43-.de Q9- ./   01- /7.Ç'y   Publicada no D.O.E. n2 A,Q.595de 	 (-41 	 047  ti  



Prefeitura Municipal de Rio Branco -AC 

Prefeita de Rio Branco 

Declara de utilidade pública a Associação 

Beneficente Solar das Acácias. 

VERE 	1L 	RRE1A 

1§ Secretário 

AUTÓGRAFO Nº 05/2019 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE 

Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou e, eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1-9 Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, a Associação 

Beneficente Solar das Acácias, inscrita no CNPJ sob o n° 27.540.135/0001-04, associação de 

direito privado sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Rio Branco, pois foram 

comprovados os seguintes requisitos: 

I — está constituída há mais de 9 (nove) anos; 

II — está em efetivo exercício e visa servir desinteressadamente à coletividade de 

acordo com seus fins estatuários; 

III — não remunera a qualquer título os cargos de sua diretoria e conselhos e não 

distribui lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados sob 

nenhuma forma ou pretexto, e; 

IV — promove saúde, assistência social e educação neste município. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Sessões Gov. Edmundo Pinto de Almeida Neto, 06 de junho de 2019. 
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CSTADO CO ACRE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

LEI 2.317 DE 02 DE JULHO DE 2019 

"Declara de utilidade pública a 

Associação Beneficente Solar das 

Acácias.. " 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO-ACRE, faço saber que a 

Câmara Municipal de Rio Branco aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, a 

Associação Beneficente Solar das Acácias, inscrita no CNPJ sob o n° 

27.540.135/0001-04, associação de direito privado sem fins lucrativos, com sede e foro 

na cidade de Rio Branco, pois foram comprovados os seguintes requisitos: 

— está constituída há mais de 9 (nove) anos; 

II — está em efetivo exercício e visa servir desinteressadamente 

coletividade de acordo com seus fins estatuários; 

III — não remunera a qualquer título os cargos de sua diretoria e conselhos 

e não distribui lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou 

associados sob nenhuma forma ou pretexto, e; 

IV — promove saúde, assistência social e educação neste município. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio Branco — Acre, 02 de julho de 2019, 131' da República, 117° do 

Tratado de Petrópolis, 58° do Estado do Acre e 136° do Município de Rio Branco. 

Socorro Ne:1 
Prefeita de Rio Branco 
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Instituição de Ensino: 	  
Data de início: 	 Data da conclusão: 	 
Carga horária: 	  
Curso 1 área: 	  
Instituição de Ensino: 	  
Data de início: 	 Data da conclusão: 	  
Carga horária: 	  
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
Local e Data. 
Assinatura do Candidato(a) 
ANEXO VII 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL N° 003/2019 
FICHA DE RECURSOS 
À Comissão Organizadora do Processo Seletivo para contratação tem- 
porária de pessoal no âmbito do município do Porto Acre, na forma abai- 
xo especificada: 
Nome: 	  
CPF: 	Identidade N°: 	  
Título de Eleitor: 	  
Cargo: 	  
Endereço Completo: 	  
Questionamento: 	 
Embasamento: 
Porto Acre/AC, 	de julho de 2019. 
Recorrente 

ANEXO VIII 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL N° 003/2019 
DECLARAÇÃO 
Não Acumulação de Cargos ou Empregos Públicos 
Eu„ DECLARO, para fins de posse na carreira de, na Prefeitura Municipal 
de Porto Acre/AC, QUE NÃO EXERÇO qualquer cargo, emprego, ou fun-
ção pública junto à administração pública direta, autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e 
sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, que 
seja incalculável com a carreira em que tomarei posse, em consonância 
com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal. 
DECLARO, mais, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qual-
quer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não aten-
da às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de car-
gos, sob pena de instaurar-se processo administrativo disciplinar. 
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 
previsto no art. 299, do Código Penai Brasileiro, sujeitando o declarante 
às suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
Porto Acre-AC, 	de julho de 2019. 
Assinatura do Candidato(a) 
CPF: 

ANEXO IX 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL N° 003/2019 
DECLARAÇÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO OU EMPREGO PÚBLICO 
Eu, 	 , DECLARO, para fins de posse no cargo 
de 	 na Prefeitura Municipal de Porto 
Acre/AC, que exerço o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) 
abaixo: 

DECRETA: 
Art.1° - Torna Nulo ou Sem Efeito a Sanção e Publicação da Lei N°: 
0333/2019, DE 15 DE JULHO DE 2019, publicada no dia 16 de Julho de 
2019 no Diário Oficial do Estado de N°:12594, que "Dispõe sobre uma 
folga anual para todos os servidores públicos municipais do Município 
De Porto Walter, no dia de seu aniversário natalício, na forma que men-
ciona, e dá outras providências" 
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER, 
ESTADO DO ACRE, EM 16 DE JULHO DE 2019. 

José Estephan Barbary Filho 
Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE 
PUBLIQUE-SE 
CUMPRA-SE 
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MUNICIPIO DE PORTO WALTER 
	

St r10 Acre  
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA N°: 134, DE 16 DE JULHO DE 2019. 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS ASERVIDOR PÚBLICO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município: 
RESOLVE: 
Art. 1° - Conceder o quantitativo de 04 (quatro) Diárias ao servidor (a) 
MARIA GENICE ARUJO MOURA, inscrito no CPF n° 643.074.332-20, 
a função de Diretora de Pedagogia do Ensino Fundamental, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, no Município de Porto Walter, em 
viagem, para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e lo-
comoção para o município de Rio Branco/ Acre. 
Art. 2° - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1° 
desta Portaria que se desloque de sua sede para Cruzeiro do Sul, para 
participar da Formação para Coordenadores de Ensino e Pedagógicos 
dos Núcleos, no período de 21 à 24 de Julho do corrente ano. 
Art. 3° - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre-
feitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 
996,00 (novecentos noventa e seis reais). 
An. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação 
no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário. 
Registra-se; 
Publique-se; 
Cumpra-se; 

JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO 
Prefeito Municipal 
Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter —Acre aos dezesseis 
dias do mês de Julho de 2019. 

RIO BRANCO 

a)  cuja jornada de trabalho é de às horas. 
b)  cuja jornada de trabalho é de às horas. 
c)  cuja jornada de trabalho é de às horas. 
DECLARO, ainda, que tenho conhecimento das normas constitucionais 
e legais da vedação de acumulação remunerada, com as exceções pre-
vistas e que estou ciente de que estarei sujeito às penalidades previstas 
em Lei, caso venha a incorrer em acumulação ilegal, durante o exercício 
do cargo para o qual fui empossado. 
DECLARO, mais, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qual-
quer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não aten-
da às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de car-
gos, sob pena de instaurar-se processo administrativo disciplinar. 
Porto Acre-AC, 	de julho de 2019. 
Assinatura do Candidato(a) 
CPF: 

PORTO WALTER 

DECRETO N° 0108/2019, DE 16 DE JULHO DE 2019. 

"TORNAATO NULO OU SEM EFEITO POR VICIO FORMAL DE INICIA-
TIVA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER-ACRE, no uso das atri-. 
buições que lhe confere a Lei Orgânica deste Município; 
nANRIARRANIZA vids fArrrinl de iniFiativa, 14fTIR voa 1414R P.AhRliA ~RN-

sivamente ao Prefeito Municipal, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

leák§17 DE 02,DEJULHO PE 204 

"Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Solar das Acácias. " 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE, faço saber que 
a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou e, eu sanciono a seguinte 
Lei: 
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, a As-
sociação Beneficente Solar das Acácias, inscrita no CNPJ sob o no 
27.540.135/0001-04, associação de direito privado sem fins lucrativos, 
com sede e foro na cidade de Rio Branco, pois foram comprovados os 
seguintes requisitos: 
I — está constituída há mais de 9 (nove) anos; 
II — está em efetivo exercício e visa servir desinteressadamente à cole-
tividade de acordo com seus fins estatuários; 
III — não remunera a qualquer título os cargos de sua diretoria e con-
selhos e não distribui lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, 
mantenedores ou associados sob nenhuma forma ou pretexto, e; 
IV — promove saúde, assistência social e educação neste município. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Rio Branco—Acre, 02 de julho de 2019, 131° da República, 117° do Tratado 
de Petrópolis, 58° do Estado do Acre e 136° do Município de Rio Branco. 

Spipprrn Nari 
Prefeita de Rio Branco 
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Diretoria Legislativa 

Rua 24 de janeiro, n° 53 — 6 de Agosto - Rio Branco — AC — CEP 69.905-596 
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ESC  SIO Acre 

PROJETO DE LEI Nº 18/2019 

AUTOR: Vereador N. Lima 

ASSUNTO: "Declara, como instituição de interesse e utilidade pública municipal, a 

entidade denominada Associação Beneficente Solar das Acácias e dá outras 

providências". 

DESPACHO 

Considerando o exaurimento do trâmite legal do presente processo 

legislativo, determino o arquivamento deste. 

Rio Branco/Acre, 02 de agosto de 2019. 

Izabe 
D 
P 

ouza Perei a Pontes 
tora LegisI tiva 

rtaria 007 2019 
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