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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE
Rua 24 de Janeiro, n° 53 — Bairro Seis de Agosto
CNPJ: 04.035.143/0001-90
ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
BRANCO — ESTADO DO ACRE. Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezenove, às oito horas e quinze minutos, sob a Presidência da Vereadora Elzinha
Mendonça, Secretariada pelo Vereador Artêmio Costa (Ad hoc); presentes os Vereadores:
Célio Gadelha, Clézio Moreira, Eduardo Farias, Emerson Jarude, Jakson Ramos, João
Marcos Luz, José Carlos Juruna, Laércio da Farmácia e Mamed Dankar; foi aberta a
sessão. Constou no Expediente do Dia: Ofício n°1.310/2019 — Coordenadoria de Assuntos
Jurídicos e Atos Oficiais - COJUR. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Artêmio
Costa assomou a tribuna. Leu Nota de esclarecimento da Prefeitura acerca do rito para
reajuste da tarifa de ônibus em Rio Branco, destacando, segundo a Prefeita Socorro Néri,
a impossibilidade da concessão de reajuste às empresas solicitantes. Vereador Célio
Gadelha assomou a tribuna. Reafirmou sua permanência no PSDB, rechaçando qualquer
informação contrária veiculada na imprensa. Destacou os avanços na gestão do
Governador Cameli, nos dez primeiros meses de mandato. Finalizou, alertando para a
precariedade dos serviços de transporte público. Vereador João Marcos Luz assomou a
tribuna. Noticiou a possibilidade de aumento da tarifa de ônibus na capital. Fez críticas ao
conselho tarifário, posicionando-se a favor de sua extinção. Finalizou, cobrando da
Prefeitura, o combate aos transportes clandestinos e a revitalização dos corredores de
ônibus da Capital. Encerrado o Pequeno Expediente. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE.
Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. Comemorou resultado de pesquisa
eleitoral ao pleito municipal de 2020, creditando o feito ao reflexo de seu trabalho. Em
aparte, Vereador Mamed Dankar. O orador ainda tratou da cogitação de um possível
aumento da tarifa de ônibus. Lamentou o fato à luz das dificuldades enfrentadas pelos
menos favorecidos. Posicionou-se contrário a qualquer espécie de aumento tarifário e
defendeu a dinamização do sistema de mobilidade urbana em Rio Branco. Vereador José
Carlos Juruna assomou a tribuna. Apresentou indicação para realização de Simpósio,
sobre a doença falciforme, aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco
— SEMSA. Tratou das agendas para debater o tema e destacou a importância das ações
para diagnóstico e tratamento da enfermidade. Sobre um possível aumento da tarifa de
ônibus, o orador lamentou o não poder de veto. Finalizou, posicionando-se contrário a
um possível projeto para retorno da trafegabilidade na Rua Benjamin Constant
(Calçadão). Em apartes, Vereador Jakson Ramos e Artêmio Costa. Vereador João Marcos
Luz assomou a tribuna. Voltou a tratar da possibilidade de aumento tarifário sobre o
transporte público. Alertou para importância social do transporte coletivo. Lamentou o
não poder de veto, frente à autonomia do Conselho tarifário, e tratou da crise do sistema
de mobilidade urbana na capital. Em apartes, Vereador Célio Gadelha e Eduardo Farias.
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Por fim, parabenizou Vereador Emerson Jarude pelo reconhecimento na pesquisa à
Prefeitura, e alertou para a "camuflagem partidária", praticada por candidatos petistas às
vésperas das eleições municipais. Em questão de ordem, Vereador Laércio da Farmácia
apresentou requerimento à Mesa Diretora para realização de audiência pública no dia 1°
de novembro. Vereador Artêmio Costa assomou a tribuna. Contrapôs a afirmação do
Vereador Célio Gadelha, ao noticiar o aumento da tarifa de ônibus. Discorreu sobre as
funções da Vereança, destacando a atribuição da fiscalização. Questionou declarações a
respeito da extinção do conselho tarifário e reforçou a capacidade técnica do mesmo.
Voltou a tratar do rito para aprovação de reajuste tarifário. Finalizou, destacando Nota
emitida pela Prefeitura, rechaçando qualquer possibilidade de reajuste da tarifa aludida.
Em questão de ordem, Vereador Mamed Dankar, externou repúdio, pelo não repasse das
informações, prometidas pelo Dr. Edson Rigaud, Secretário Municipal de Finanças, acerca
dos gastos com pessoal terceirizado, pré e pós reforma administrativa; frente a isso, o
orador disse estar protocolando requerimento sobre a quantidade de pessoal terceirizado
em cada Secretaria. Encerrado o Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO DIA.
Requerimento n°162/2019, de autoria do Vereador Laércio da Farmácia, para realização
de Audiência Pública, 1° de novembro, para discussão do programa "Receita Legal".
Aprovado por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia. Nada mais havendo a ser
tratado, a Sessão foi encerrada e, para const ç rá lavrada a presente ata que, após ser lida e
aprovada, foi assinada por ela,
Secretário
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Presidente e por mim,

