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ATA DA CENTÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

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

ACRE. Aos treze 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: Eduardo Farias, Elzinha Mendonça, 

Emerson Jarude, Jakson Ramos, João Marcos Luz, José Carlos Juruna, Lene Petecão, 

Laércio da Farmácia, N. Lima, Raimundo Neném e Rodrigo Forneck; foi aberta a sessão. 

Constaram no EXPEDIENTE DO DIA. Ofício n°112/2019 — OAB e Ofício n°  1.363 - COJUR. 

Foi realizada a leitura e discussão da ata da sessão anterior. Aberto o PEQUENO 

EXPEDIENTE. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Questionou as constantes mudanças 

no comando da Polícia Militar no Estado. Lamentou a interferência política nas decisões 

da pasta. E apresentou repúdio pelas quatro mudanças na direção militar, em menos de 

uma ano. Vereador Eduardo Farias assomou a tribuna. Destacou a realização da 

6°semana municipal de arte de rua. Lembrou do dia mundial do hip hop, comemorado, 

em 12 novembro; e protestou contra conduta da polícia militar segundo ele, 

desrespeitosa, ocorrida durante as festividades em alusão à data. Vereador Railson 

Correia assomou a tribuna. Comemorou a inauguração da unidade de saúde básica do 

Aeroporto Velho, bem como outras ações de melhoria na região da baixada da Sobral, 

como zeladoria e iluminação pública. Por fim, registrou agenda em Brasília, onde tratou 

dos avanços do partido PODEMOS. Vereadora Lene Petecão assomou a tribuna. Externou 

preocupação com os brasileiros residentes na Bolívia e registrou contato com assessoria 

do Senador Sérgio Petecão, que junto as embaixadas brasileira e boliviana, estaria 

traçando estratégia para retirada de estudantes em meio aos conflitos do país vizinho. 

Fez convite para seminário na OAB, para debater a presença feminina na política. 

Lembrou do aniversário da sua Irmã e de sua sobrinha, estendendo a elas suas 

felicitações. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Reiterou seu empenho de 

garantir a boa aplicação dos impostos do contribuinte Rio-branquense. Por meio de 

registro fotográfico, questionou realização de obras da EMURB no estacionamento do 14 

BIS, (área privada); e requereu da SEINFRA, explicações sobre o fato. Encerrado o 

pequeno Expediente. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador Rodrigo Forneck 

assomou a tribuna. Esclareceu pontos da denúncia feita pelo Vereador João Marcos, 

sobre obras da EMURB em local privado; e afirmou ser a área citada, um espaço público. 

Através de gráficos, questionou a medida do Pres. Bolsonaro de suspensão do DPVAT; ao 

mesmo tempo, alertou para os prejuízos aos cidadãos menos favorecidos, por conta da 

perda de indenizações, implicações orçamentárias na Saúde e serviços do SUS. Creditou a 

rotatividade na gestão estadual, à falta de recursos, e chamou atenção para um possível 

conflito de interesses, na nomeação de Ulysses Araújo para o comando da polícia militar. 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Finalizou, alertando para o desgoverno nas áreas de saúde e segurança estadual. 

Vereador Emerson Jarude assomou a tribuna. Relatou morosidade da Prefeitura ao 

atender aos seus requerimentos, dentre eles, a relação das ruas e bairros contemplados 

com a operação verão, explicações sobre o aumento do IPTU, e ainda, a implantação da 

plataforma digital de acompanhamento das obras do Executivo. Destacou a crescente 

rejeição popular da Prefeita Socorro Néri, atribuindo a isso, a má gestão praticada pela 

mesma. Em apartes, Vereador Rodrigo Forneck e João Marcos Luz. Em questão de 
ordem, Vereador João Marcos Luz retirou de pauta o Projeto de Lei n°35/2019 e 

apresentou uma indicação de melhoria para Rio Branco. Vereador Eduardo Farias 

assomou a tribuna. Comunicou o adiamento do ato solene em alusão ao dia da 

consciência negra, para o próximo dia 27. Registrou agenda na Secretaria do Meio 

Ambiente, e SEINFRA; onde firmou parcerias para revitalização dos portos de catraia. 

Convidou parlamentares para reunião, logo mais, às 15h para tratar do Seminário de 

Mobilidade Urbana. Sobre a proposta de reforma previdenciária do estado, pontuou a 

falta de diálogo do governo para com os servidores públicos. Em aparte, Vereador 
Rodrigo Forneck. O orador ainda sugeriu emissão de uma carta, endossada pelo 

parlamento, ao Itamaraty, externando preocupação com os brasileiros residentes na 

Bolívia e classificou como golpe, a retirada do Pres. boliviano do poder. Em aparte, 

Vereador João Marcos Luz. Por fim, o orador questionou o fim do DPVAT, corroborando 

a fala do Vereador Rodrigo Forneck. Em questão de ordem, Vereador Jakson Ramos 

consentiu em ceder o próximo dia 20, como data para realização de ato solene proposto 

pelo Vereador Eduardo Farias. Vereador N. Lima assomou a tribuna. Corroborou a fala 
do Vereador João Marcos Luz quando denunciou realização de obras da EMURB em área 

privada. Reforçou indignação para com a morosidade da Prefeita em responder aos 

requerimentos do Legislativo. Defendeu o fim do DPVAT. Solicitou maior divulgação dos 

trabalhos do parlamento municipal. Comemorou os avanços do país com o novo governo. 

Parabenizou o povo boliviano pelos movimentos democráticos. Finalizou, questionando a 

qualidade das obras da Prefeitura e apresentando indicação para oito ruas do bairro Novo 

Eldorado. Encerrado o Grande Expediente. Aberta a ORDEM DO DIA. Projeto de Lei 

Complementar n°10/2019,  de autoria do Vereador Laércio da farmácia, que altera os 

dispositivos da Lei Municipal n° 343, de 26 de maio de 1982, que instituiu o regulamento 

do Serviço de Táxis do município de Rio Branco, rejeitado, somente para ciência do 
plenário. Projeto de Lei n°34/2019,  de autoria do Vereador Raimundo Neném, que 

dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais do Município de Rio 

Branco na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Rio Branco na internet, e dá 

outras providências, aprovado por unanimidade, com emendas sugeridas, inclusive em 
redação final. Ofício n°160/2019 — Gabinete da Prefeita, Relatório Resumido da Execução 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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Orçamentária do 2° Bimestre de 2019 e o Relatório de Gestão Fiscal do 1° Quadrimestre 

de 2019. Aprovado, somente para ciência plenária. Requerimento n°182/2019, de 
autoria do Vereador João Marcos Luz, que solicita da SEINFRA, informações sobre 

denúncias de que autorizou a EMURB a realizar obras de pavimentação no 

estacionamento do 14 BIS; discussão, votação, rejeitado por 8x4; vencidos os vereadores 

Emerson Jarude, João Marcos Luz, N. Lima e Lene Petecão. Encerrada a ordem do dia. 

Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada e, p ra_ •estar, lavrada a 

presente .ta-'" que, 'ppós ser lida e aprovada 	assinada por ele, 
1-4111L Presidente- 	e por mim, Secretário ,4044, _ 4/.40, 

dr ‘Po 

"Valorize a Vida, não use drogas." 
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