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ATA DA DÉCIMA QUINTA AUDIENCIA PÚBLICA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RIO BRANCO — ESTADO DO ACRE — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA DO 2° BIMESTRE DE 2019, DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

DO 1° QUADRIMESTRE DE 2019 E DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, EXERCÍCIO 

2019. Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 

nove horas, sob a Presidência do Vereador Rodrigo Forneck, presentes os 

Vereadores Emerson Jarude, João Marcos Luz, Mamed Dankar, Laércio da 

Farmácia e Artêmio Costa, foi aberta a presente audiência pública. Vereador 

Rodrigo Forneck registrou ausência de representantes do Ministério Público e 

abriu o espaço para as considerações iniciais. Edson Rigaud Viana Neto, 

Secretário Municipal de Finanças, cumprimentou a todos e iniciou a sua 

apresentação para esclarecer os dados e os resultados do Relatório de Execução 

Orçamentária do 2° Bimestre e do Relatório de Gestão Fiscal do 1° Quadrimestre 

de 2019. Tratou da parte teórica correspondente à Receita de Corrente Líquida — 

RCL, apresentando números detalhados do período de 2009-2019. Através de 

gráficos, apresentou também, dados do gasto total com pessoal à luz da saúde 

financeira do Município, registrando gasto atual de aproximadamente, 

369.000.000,00 (trezentos e sessenta e nove milhões) e alertou para o percentual 

máximo que é de 54% da receita líquida, o que já afeta 80% dos municípios 

acreanos. O Secretário ainda afirmou que Rio branco é um município 

pouquíssimo endividado, segundo as leis fixadas. Vereador Emerson Jarude, fez 

questionamentos acerca do montante da dívida municipal. Vereador Rodrigo 

Forneck solicitou esclarecimentos acerca do valor percentual realmente 

efetivado do empréstimo recém aprovado pelo plenário. Edson Rigaud ainda 

tratou das nuances da Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF, destacando os 

resultados primários, nominais e superávits alcançados pelo município. Alertou 

para riscos da Alíquota Suplementar da Previdência e fez projeções para os 

próximos anos à luz das despesas com pessoal. Vereador Mamed Dankar fez 

ponderações acerca da explanação do Secretário de Finanças, questionou gastos 

com cargos comissionados e terceirizados, e sugeriu uma avaliação interna do 

problema. Edson Rigaud Viana Neto, respondeu aos questionamentos do 

Vereador Mamed Dankar, pontuado a Reforma Administrativa Municipal, que 

resultou na extinção de vários cargos. Lembrou da contratação de pessoal 

efetivo, o que também melhora o cenário de arrecadação do município. 

Esclareceu questionamento acerca da contratação de terceirizados, apontando 

redução acentuada do quadro. O orador aproveitou a oportunidade, e tratou das 

expectativas para a reforma trabalhista. Vereador Mamed Dankar solicitou à 
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pasta, um comparativo entre os gastos com terceirizados pré e pós Reforma 

Administrativa. Janete Santos, Secretária Municipal de Planejamento, fez uso da 

palavra, reiterando os questionamentos e solicitações do Vereador Mamed 

Dankar. Vereador João Marcos Luz, questionou a eficiência da gestão pública na 

arrecadação de receita. Vereador Emerson Jarude, perguntou quais ações da 

prefeitura para aumentar receita corrente líquida. Janete Santos, respondeu os 

questionamentos, pontuando a modernização do sistema de arrecadação do 

município. Edson Rigaud e Janete Santos responderam os questionamentos do 

Vereador João Marcos Luz, mensurando os avanços da administração tributária 

de Rio branco, citando iniciativas como a Nota Premiada e melhorias na 

arrecadação do IPTU. Vereador João Marcos Luz questionou arrecadação do ISS. 

Questionamento respondido pelo Secretário Edson Rigaud Viana Neto. Vereador 
Artêmio Costa solicitou esclarecimentos sobre a projeção do Nota Premiada. 

Edson Rigaud, respondeu, discorrendo sobre os benefícios do programa. 

Vereador Laércio da Farmácia fez questionamentos sobre o ICMS. Vereador 
Emerson Jarude questionou ausência de respostas por parte da Prefeitura acerca 

da Sindicância em torno do aumento do IPTU e tratou da Operação Verão. Dr. 
Rigaud respondeu os questionamentos, alegando desconhecer, com precisão, o 

andamento da sindicância. Janete Santos, tratou da Operação Verão, 

discorrendo sobre o andamento das obras e elaboração de relatórios técnicos. 

Vereador Mamed Dankar questionou nuances de repasses a EMURB. 

Respondido pela Secretária Municipal de Planejamento. Vereador Rodrigo 
Forneck fez suas considerações finais. Defendeu zelo, honestidade e 

compromisso no trato com a coisa pública. Refletiu o tema à luz dos trabalhos de 

vereança. Janete Santos, fez suas considerações finais. Edson Rigaud Viana Neto, 
fez suas considerações finais. Agradecimentos. Registro fotográfico. Notas 

taquigráficas. Nada mais havendo a ser tratado, a audiência foi encerrada e, para 

constar, lavrada a p esente ata que, após ser lida e achada conforme, vai assinada 

por ele, 	 e• 	Presidente. 
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