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ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

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

DO ACRE. Aos seis 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, Célio Gadelha, Clézio 

Moreira, Eduardo Farias, Emerson Jarude, Jakson Ramos, João Marcos Luz, José Carlos 

Juruna, Laércio da Farmácia, Mamed Dankar, N. Lima, Raimundo Neném e Rodrigo 

Forneck; foi aberta a sessão. Não houve matéria para o EXPEDIENTE DO DIA. Aberto o 

PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Parabenizou 

Vereador Emerson Jarude. Fez um recorte sobre a transparência na condução das pautas 

e projetos da Casa e repudiou a forma autoritária como o governo estadual apresentou o 

pacote de mudanças na previdência estadual. Vereador N. Lima assomou a tribuna. 

Através de recortes de notícias, tratou das mudanças no cenário político local e nacional, 

destacando a possível ida da Prefeita Socorro Néri ao PSD. Destacou o respaldo adquirido 

pela Casa Legislativa nos últimos anos e finalizou reiterando suas competências de 

vereança e seu compromisso com a população. Vereador Clézio Moreira assomou a 

tribuna. Apresentou Projeto de Lei que revoga o art. 7°, inciso V, alínea e, da Lei Municipal 

n°2.310, de 18 de novembro de 2018. Ao mesmo tempo, solicitou do plenário, a 

apreciação da matéria ainda este ano. Vereador Railson Correia assomou a tribuna. 

Agradeceu à equipe do DERACRE pelas solicitações atendidas. Tratou das deficiências do 

saneamento básico. Alertou para os altos custos dos estudos para privatização do sistema 

de água e esgoto. Cobrou respeito e prioridade na condução do setor e requereu 

Audiência Pública, dia 29 deste mês, para tratar da privatização do Sistema. Vereador 

João Marcos Luz assomou a tribuna. Registrou agenda com Presidente da EMURB, onde 

apresentou as reivindicações dos moradores da região do Tancredo Neves. Na 

oportunidade, foi firmado compromisso de revitalização dos corredores de ônibus da 

regional. Por fim, corroborou a fala do Vereador N. Lima, ao tecer críticas aos partidos de 

esquerda - PT e PCdoB, e reiterou seu compromisso de fiscalização do Executivo. Em 

questão de ordem, Vereador Artêmio Costa solicitou a suspensão da sessão. Encerrado o 

Pequeno Expediente. Sessão Suspensa. Sessão reaberta. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. 

Vereador Jakson Ramos, assomou a tribuna. Requereu ato solene, em alusão ao Dia 

Nacional dos doadores de sangue. Criticou o Plano "Mais Brasil" apresentado pelo 

governo federal, destacando a pretensão de extinção de municípios com população 

inferior a cinco mil habitantes e a possiblidade de redução do salário dos servidores 

públicos. Através de dados, alertou para o baixo investimento do governo em áreas como 

saúde e educação. Em apartes, Vereador N. Lima e Rodrigo Forneck. Vereador Eduardo 

Farias assomou a tribuna. À luz da soberania nacional, criticou a 	"ca de privatiza 
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do Governo Federal, destacando a cessão onerosa do petróleo. Também criticou a forma 

intempestiva como o governador Cameli propôs o pacote de reforma da previdência 

estadual e alertou para a perda de direitos adquiridos como a licença prêmio e sexta 

parte. Em apartes, Vereador João Marcos Luz e Rodrigo Forneck. Finalizou, contrapondo 

a postura dos Vereadores João Marcos e N. Lima ao tecerem críticas aos partidos de 

esquerda. Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. Discorreu sobre o Projeto de Lei 

que institui o programa municipal de coleta, tratamento e reciclagem de óleos de origem 

vegetal. Detalhou a finalidade do mesmo, destacando suas benesses. Alertou para a 

pouca reutilização do produto e para os danos causados pelo seu descarte. Parabenizou a 

Prefeitura pelas benfeitorias de iluminação pública no Ramal Extrema. Em aparte 

Vereador Rodrigo Forneck. Por fim, externou preocupação com as pautas do projeto de 

mudanças na previdência estadual, frente à falta de diálogo com os envolvidos. Em 

aparte, Vereador Artêmio Costa. Vereador Raimundo Neném assomou a tribuna. 

Apresentou indicação de melhoria para a Trav. Céu Azul, ramal do Canil. Registrou a 

fiscalização de obras da Prefeitura no Segundo Distrito, destacando a revitalização dos 

corredores de ônibus do Taquari. Solicitou do Vereador Rodrigo Forneck, diálogo junto ao 

poder público, para tratar do encerramento dos contratos do programa Mais Médicos. 

Em apartes, Vereador Rodrigo Forneck, Eduardo Farias, Laércio da Farmácia e Jakson 

Ramos. O orador finalizou, solicitando um mutirão odontológico na região do Taquari. 

Encerrado o Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO DIA: Requerimento n°177/2019, 

de autoria do Vereador Railson Correia, requer Audiência pública, 29 novembro para 

tratar da problemática da privatização do Sistema de Água e Esgoto. Aprovado por 

unanimidade. Requerimento n°179/2019,  de autoria do Vereador Jakson Ramos, requer 

Ato Solene, 20 de novembro, em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, aprovado 

por unanimidade. Em atenção à proposição do Vereador Clezio Moreira, o plenário 

deliberou pela inclusão do Projeto de Lei que revoga o art. 7°, inciso V, alínea e, da Lei 

Municipal n°2.310, de 18 de novembro de 2018, às matérias a serem apreciadas este ano. 

Em questão de ordem, Vereador Artêmio Costa comunicou a alteração do horário de 

início da sessão solene do próximo dia 18, para às 10:30. Encerrada a ordem do dia. 

Aberta a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Contrapôs 

a fala do Vereador Eduardo Farias e expôs as ingerências dos governos de esquerda, 

quando da administração à frente do Estado. Vereador Rodrigo Forneck assomou a 

tribuna. Contrapôs a fala do Vereador que o antecedeu e indignou-se com as insinuações, 

segundo ele, preconceituosas, referentes a um homenageado em ato solene. Encerrada a 

Explicação Pessoal. Nada mais havendo a ser tratado, a 	ssão foi enc rada e, para 

constar, 	 sente ata que, após ser lida e wekovada,noi s' .da por ele, 

Presidente e por mim, secretár Niig" 4  

Mia 
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