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ATA DA CENTÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

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

DO ACRE. Aos sete 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, 

Emerson Jarude, João Marcos Luz, José Carlos Juruna, Laércio da Farmácia, Lene 

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

sessão. Constaram no EXPEDIENTE DO DIA. Convite Associação de Conselheiros e ex-

conselheiros tutelares do estado do acre — ASCONTAC; Advocacia e Relações 

Institucionais/Radar Governamental — CELUPPI, e Projeto de Lei Complementar 

n°19/2019. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE. Vereador Raimundo Neném assomou a 

tribuna. Alertou para os problemas de saneamento básico nos bairro Santa Inês, Recanto 

dos Buritis e Taquari, e cobrou providências imediatas por parte dos setores 

competentes. Vereadora Lene Petecão assomou a tribuna. Felicitou o Vereador Emerson 

Jarude. Apresentou cento e oito indicações de melhorias para o bairro Montanhês e 

Ramal Boa Água. Prestou contas de viagem a Brasília, descatanco agenda para tratar da 

situação das vítimas dos efeitos da vacina HPV. Agradeceu ao Gov. Cameli pelo amparo às 

vítimas. Por fim, comemorou o repasse financeiro da Senadora Mailsa para construção da 

sede da Câmara Municipal. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Corroborou as 

reivindicações feitas pelo Vereador Raimundo Neném. Pontuou o insucesso da operação 

verão e teceu críticas à Prefeita pela forma como que dá publicidade as obras 

inauguradas no município, referindo-se às festividades de inauguração do novo sistema 

de iluminação da estrada do Aeroporto. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. 

Declarou que doravante, será contrário à realização de Ato Solene no Plenário. Registrou 

agenda para acompanhamento de obras de saneamento na região do Tancredo Neves, e 

destacou positivamente, a parceria do Estado com os serviços de competência da 

Municipalidade. Encerrado o pequeno expediente. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. 

Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. Agradeceu as felicitações feitas em 

plenário. Destacou declaração do Secretário Márcio Oliveira, quando o mesmo afirmou 

que: "Tapa buraco é enganação". Criticou o dispêndio da Prefeitura com as festividades 

ao comemorar a iluminação de trechos de rodovias. Destacou a importância do 

requerimento aprovado na Casa, que requer a relação das ruas e bairros contemplados 

com obras da Operação Verão. Por fim, lamentou a estagnação do avanço das obras 

municipais e alertou para os problemas de água e esgoto da capital. Vereador João 

Marcos Luz assomou a tribuna. Destacou negativamente o legado de desrespeito ao 

Poder Legislativo, iniciado segundo ele, pelos governos petistas. Elogiou a postura do 

governo estadual para com o parlamento. Questionou se a reforma administrativa 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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municipal será apresentada pela Chefe do Executivo. Negou prepotência ou arrogância do 

Governador Cameli mediante às propostas da reforma previdenciária; ao mesmo tempo, 

reiterou o respeito e valorização do Estado para com os servidores. Finalizou, defendendo 

a necessidade das reformas administrativas e tributarias em todas as esferas. Em questão 

de ordem, Vereador José Carlos Juruna apresentou três indicações de melhoria pra 

cidade. Vereador Railson Correia assomou a tribuna. Registou agenda no IFAC — Campus 

Baixada do Sol, e enalteceu os trabalhos sociais do Instituto e a estrutura das instalações. 

Comemorou a reativação do antigo Colégio Agrícola. Parabenizou a Prefeitura e RBTRANS 

pelas obras de revitalização da Estrada da Sobral. Comemorou também, a inauguração 

das obras de iluminação da estrada do aeroporto. Por fim, posicionou-se a favor da 

reforma administrativa, mas com justiça e com o fim de regalias, e não com cortes 

salariais dos trabalhadores. Vereador Laércio da Farmácia assomou a tribuna. 

Questionou a tentativa de aprovação da Reforma estadual. Tratou das reivindicações dos 

taxistas quanto à aplicação de multas da RBTRANS, segundo a categoria, muitas de 

maneira irregular. Cobrou diálogo do Poder público com a classe. Em aparte, Vereador 

João Marcos Luz. O orador ainda externou insatisfação pela falta do diálogo por parte do 

Executivo. Tratou da legalização fundiária do Belo Jardim; registrou agendas para debater 

o tema e solicitou ajuda do parlamento federal e do Senado para regularização das terras 

da região. Em questão de ordem, Vereador Rodrigo Forneck solicitou que após a sessão, 

sejam recebidos representantes do Projeto: "Casinha Ocupação Cultural". Em questão de 

ordem, Vereador Artêmio Costa solicitou a inclusão do Projeto de Lei Complementar 

n°19/2019 ao Expediente da sessão. Vereadora Lene Petecão assomou a tribuna. 

Apresentou Anteprojeto de Lei que isenta pagamento do IPTU a idosos com renda de até 

dois salários mínimos. Leu a justificativa, destacou o impacto positivo e defendeu sua 

aprovação, solicitando à Prefeita e aos parlamentares, um olhar social à causa, e não 

simplesmente financeiro. Em aparte, Vereador Rodrigo Forneck. Em questão de ordem, 

Vereador Mamed Dankar apresentou indicação de melhoria para a rua dos cravos, 

Jardim Primavera. Encerrado o Grande Expediente. Não houve matéria para a Ordem do 

Dia. Aberta a EXPLICAÇÃO PESSOAL, Vereador Artêmio Costa assomou a tribuna. 

Questionou a apresentação do projeto da reforma previdenciária estadual, sem anterior 

consulta aos interessados. E à luz do assunto, criticou pontos do pacote de mudanças. 

Tratou da saúde previdenciária municipal, a contrapondo à Estadual. Por fim, comemorou 

as obras de iluminação na estrada do Aeroporto, e enalteceu suas benesses à população. 

Encerrada a Explicação pessoal. Nada mais havendo a ser t . • • . -ssão foi encerrada 

e, para const. , .vrada •resente ata que, após ser lid e rovada, foi sinada por ele, 

Presidente e por mim, Secre 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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