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ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

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

DO ACRE. Aos cinco dias do mês de novembro 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: Artêmio Costa, Clézio Moreira, 

Eduardo Farias, Emerson Jarude, João Marcos Luz, José Carlos Juruna, Laércio da 

Farmácia, Mamed Dankar, N. Lima, Raimundo Neném e Rodrigo Forneck; foi aberta a 

sessão. Constaram no EXPEDIENTE DO DIA: Convocação para reunião extraordinária — 

PSL; Cartas n2  19, 20 e 25/2019 - Associação de Homossexuais do Acre — AHAC; Ofício n° 

76/2019 — Gabinete da Vereadora Lene Petecão; Oficio n°22/2019, Camara Municipal de 

Boca do Acre; Oficio n°1.140/2019, Secretaria Municipal de Zeladoria e oficio n°1.453 — 

COJUR. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. 

Parabenizou a categoria dos técnicos agrícolas. Destacou positivamente os resultados da 

audiência para tratar da operação verão. Apresentou os seguintes Projetos de Lei, a 

seguir: Instituição do Programa Municipal de Aquisição de alimentos da Agricultura 

Familiar; Instituição do Programa municipal de coleta, tratamento e reciclagem de óleos 

de origem vegetal, e por último; a Instituição do Dia do Teatro no Município de Rio 

Branco. Finalizou, destacando a destinação de emendas para eventos em alusão à data 

comemorativa. Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. Discorreu sobre a audiência 

pública para tratar da Operação Verão, e destacou dois pontos: a decepção da população 

em relação aos resultados da Operação e os recorrentes problemas relatados pela equipe 

da Prefeitura na execução dos trabalhos. Creditou o insucesso da operação à falta de 

diálogo da Prefeitura com o Poder Legislativo. Por fim, questionou as falas contraditórias 

da Prefeita em relação à continuidade da operação verão em pleno período chuvoso. 

Vereador José Carlos Juruna assomou a tribuna. Parabenizou à Camara pela solenidade 

de entrega dos títulos honoríficos. Apresentou Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a 

isenção do pagamento do IPTU às pessoas com doenças consideradas graves e com renda 

de até dois salários mínimos. Alertou para a falta de equipo, na UPA do segundo distrito e 

parabenizou a equipe da unidade pela solução do problema. Vereador Railson Correia 

assomou a tribuna. Registrou os resultados de agenda em Brasília, representando à Mesa 

Diretora. Comemorou o trabalho de revitalização da estrada da Sobral e reiterou a 

necessidade de melhoria nos bairros adjacentes. Por fim, cobrou lealdade e autenticidade 

do parlamento ao tratar dos temas debatidos na Casa Legislativa. Vereador João Marcos 

Luz assomou a tribuna. À luz da parceria Prefeitura/Energisa, afirmou que com bom 

planejamento, o Executivo não teria necessidade de contrair empréstimo para, obras de 

iluminação, e reiterou a capacidade e responsabilidade da empresa devréalizar mais 

investimentos no Estado. Vereador N. Lima assomou a trib 	A presentou uma 
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indicação de melhoria para a Rua Fragoso, Santa Quitéria. Relatou o bloqueio da ponte 

metálica e contextualizou o fato com os constantes alertas sobre os resultados da 

operação verão. Questionou a aquisição do empréstimo da Prefeitura, o contrapondo a 

inciativas de outros municípios. Instigou o Vereador Emerson Jarude, quanto às 

providencias após avaliação da audiência sobre a Operação Verão. Por fim, requereu as 

notas taquigráficas da audiência pública do último dia 04. Encerrado o Pequeno 

expediente. Aberto ATO SOLENE, em atenção ao requerimento n°171/2019, de autoria 

do vereador Railson Correia para entrega formal dos títulos de cidadão Rio-branquense e 

Verde aos seus agraciados. Além do proponente, fizeram uso da palavra: Sawana Leite 

Carvalho; Fábio Stoche de Oliveira; José Herivelto Trindade e Elyson Ferreira de Souza. 

Agradecimentos, entrega dos títulos e registro fotográfico. Encerrado o Ato Solene. 

Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Rechaçou os 

recentes ataques ao Pres. Bolsonaro. À luz da crise política chilena, contextualizou o 

assunto e teceu críticas à Rede Globo e às manifestações da esquerda. Defendeu a 

integridade do Pres. da Republica e o parabenizou pelo mandato. Em questão de ordem, 

Vereador Eduardo Farias registrou permuta de fala com Vereador Laércio da Farmácia 

nos dias 6 e 7 deste mês. Vereador Artêmio Costa assomou a tribuna. Apresentou Projeto 

de Lei que cria o Estatuto Municipal de inclusão digital e dá outras providencias. Destacou 

a importância do Projeto na modernização dos trabalhos e contextualizou a importância 

do mesmo à luz de exemplos positivos, como o aplicativo E-Título e outros. Em apartes, 

Vereador Eduardo Farias e Emerson Jarude. Finalizou, agradecendo os colaboradores e 

apresentou requerimento para realização de sessão solene, 18 novembro, em alusão ao 

dia do Conselheiro Tutelar; e Projeto de Resolução que "Altera a Resolução Legislativa n° 

243, de 28 de novembro de 1990. Em questão de ordem, Vereador Rodrigo Forneck 

confirmou para os dias 22 e 25 do corrente mês, Audiências para discussão do PPA e da 

LOA, respectivamente. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Apresentou Projeto 

de Lei que "Altera o texto da Lei n° 1.542 de 25 de julho de 2005 e dá outras providencias. 

Enalteceu a importância da audiência realizada para tratar da operação verão. Contrapôs 

a fala do Vereador João Marcos Luz, ao mencionar, segundo ele, a presença de verba 

estadual nos investimentos em iluminação pública na capital. Em aparte, Vereador João 

Marcos Luz. Por fim, o orador esclareceu pontos da fala do Vereador N. Lima e reafirmou 

a autonomia do Partido dos Trabalhadores. Em questão de ordem, Vereador Emerson 

Jarude apresentou requerimento à Mesa Diretora. Vereador José Carlos Juruna assomou 

a tribuna. Apresentou Anteprojeto de Lei que institui o IPTU — VERDE no município de Rio 

Branco. Apresentou também, Projeto de Lei que institui o Banco de Materiais de 

Construção no Município. Leu as justificativas e discorreu sobre a importância dos 

mesmos. Em questão de ordem, Vereador Antônio Morais apresentou Projeto de Lei 
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Complementar que "Altera a Lei n° 1.887, de 30 de dezembro de 2011. Encerrado o 

Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO DIA. Requerimento Verbal,  de autoria do 

Vereador Rodrigo Forneck, que altera para os dias 22 e 25 do corrente mês, Audiências 

públicas para discussão do PPA e da LOA, respectivamente. Aprovado por unanimidade. 

Requerimento n°175/2019,  de autoria do Vereador Emerson Jarude, que solicita relação 

das ruas e bairros contemplados com pavimentação asfáltica no período de maio a 

outubro de 2019. Discussão, votação, aprovado por maioria, vencidos os Vereadores: 

Rodrigo Forneck, José Carlos Juruna, Eduardo Farias e Laércio da Farmácia. 

Requerimento n°176/2019, de autoria do Vereador Artêmio Costa, para realização de 

sessão solene, 18 de novembro, em alusão ao dia do Conselheiro Tutelar, aprovado por 

unanimidade. Encerrada a ordem do dia. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi 

encerrada - 'afão:kis 	lavrada a prese 	que, após ser lida e aprovada, foi 

ente 	e 	por 	mim, 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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