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ATA DA SÉTIMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

BRANCO — ESTADO DO ACRE — OBJETIVO DE INTENSIFICAR OS DEBATES 

SOBRE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA — TEA. Aos vinte e dois dias 

do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, sob a 

Presidência da Vereadora Lene Petecão, presentes os Vereadores Eduardo 

Farias, Emerson Jarude, Elzinha Mendonça, João Marcos Luz e Sandra 

Asfury, foi aberta a audiência pública. Vereadora Lene Petecão repassou 

os trabalhos para o Vereador Emerson Jarude. Vereadora Lene Petecão 

assomou a tribuna. Agradeceu a presença de todos e discorreu sobre a 

importância do tema. Vereador Emerson Jarude repassou os trabalhos 

para a Vereadora Lene Petecão. Vereador Emerson Jarude assomou a 

tribuna. Ressaltou que os parlamentares estavam ali pra ouvir sobre o tema 

e que assim possa ocorrer a viabilização das melhorias nas políticas públicas 

acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Glaúcio Ney Shiroma 

Oshiro, representante do Ministério Público, falou sobre os problemas que 

o sistema de saúde está passando, citou que o Sistema Único Saúde (SUS) 

deve oferecer um serviço de qualidade, não só abrir as portas para o 

atendimento. Falou que melhorias são extremamente necessárias nos 

serviços oferecidos para os pacientes do TEA. Ressaltou que os 

encaminhamentos da audiência pública devem ser repassados para a 

promotoria. Abrahão Carlos Mota, representante da Associação Família 

Azul, assomou a tribuna e cumprimentou os presentes. Falou da 

importância da presença do Ministério Público na audiência pública. Disse 

que ocorre omissão do poder público e discorreu sobre os investimentos 

feitos na área para tratamento do TEA. Apresentou três encaminhamentos, 

acerca da construção do centro especializado para tratar os pacientes do 

TEA, sobre a seleção dos pacientes para serem tratados no centro, sobre o 

concurso da saúde que contratará médicos e acerca de uma equipe 

especializada para atender no Centro de Saúde Barral y Barral, enquanto o 

centro de atendimento não está pronto. Falou acerca da inclusão das 

crianças que sofrem do transtorno em ambiente escolar, ressaltando a 

situação de conflito entre professores e profissionais da saúde acerca do 

laudo dos pacientes do TEA. Ressaltou que instituições que atendem os 

pacientes devem publicar a lista de atendimento e do cadastro de reserva. 

Glaúcio Ney Shiroma Oshiro esclareceu a questão do concurso para 
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contratação de profissionais da área da saúde. Roberto Derze Craveiro, 

Presidente da Associação dos Amigos e Pais dos Autistas do Acre, assomou 

a tribuna e cumprimentou a todos. Falou sobre os registros históricos do 

TEA e sobre a evolução no atendimento e na assistência para os pacientes. 

Questionou os demonstrativos dos investimentos e gastos do Munícipio de 

Rio Branco. Falou sobre a grande demanda e o pouco atendimento para os 

pacientes. Fez a leitura de dispositivos legais onde ocorre a designação de 

compromissos do Município de Rio Branco e do Estado do Acre com os 

pacientes do TEA. Explanou acerca do projeto "Clínica-Escola". Moisés 

Diniz, Secretário Municipal de Educação, assomou a tribuna e 

cumprimentou os presentes. Ressaltou a situação escolar dos pacientes do 

TEA. Falou sobre a falta de atendimento especializado para os pacientes 

menos favorecidos economicamente. Explicou sobre a estrutura de 

atendimento escolar para crianças especiais e finalizou falando das 

dificuldades que precisam ser vencidas para a melhoria do atendimento aos 

pacientes do TEA e no sistema educacional municipal, em geral. Oteniel 

Almeida, Secretário de Saúde Municipal, assomou a tribuna e 

cumprimentou a todos. Falou que as reclamações são legítimas, pois a 

sociedade está no seu papel de cobrar políticas públicas. Citou os ataques 

que a Prefeita Socorro Neri vem sofrendo e ressaltou que não se pode usar 

pautas legítimas para desferir ataques pejorativos à Prefeita. Salientou que 

as necessidades da sociedade tem tendência de crescer, mas que o Poder 

Legislativo e Executivo trabalham pra suprir essas demandas, e ressaltou os 

avanços do tratamento do TEA, na cidade de Rio Branco. Falou das 

dificuldades de construção do Centro Especializado de Atendimento para 

Pessoa com Autismo, já que a obra está sendo custeada pelo Munícipio de 

Rio Branco e não pelo Governo Federal. Discorreu sobre ações que estão 

sendo executadas para que o Centro Especializado seja inaugurado em um 

futuro próximo. Vereadora Elzinha Mendonça assomou a tribuna e 

cumprimento os presentes. Parabenizou a Vereadora Lene Petecão e o 

Vereador Emerson Jarude pelo requerimento. Falou das dificuldades que 

as mães de crianças autistas passam. Ressaltou o seu compromisso com a 

causa da inclusão de pessoas com autismo e salientou a necessidade da 

sociedade se conscientizar e se adequar para incluir esta classe. Vereadora 

Sandra Asfury assomou a tribuna e cumprimentou a todos. Discorreu sobre 

a sua experiência como professora do ensino especial. Falou da necessidade 
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de acompanhamento das políticas públicas. Relatou sobre a história do 

jovem Fernando, paciente de TEA, que se graduou, recentemente, em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Vereador Eduardo Farias assomou 

a tribuna e cumprimentou os presentes. Discorreu sobre a luta das 

associações de apoio à causa autista. Falou que acompanhou os 

movimentos que lutaram para a disponibilização de tratamentos de saúde 

que não estavam disponíveis no sistema de saúde que não estavam 

disponíveis nos sistema de saúde acreano. Ressaltou a importância de 

capacitação dos profissionais, que estejam envolvidos com a assistência aos 

pacientes do TEA, para identificação do autismo. Vereador João Marcos Luz 
cumprimentou a todos e parabenizou a Vereadora Lene Petecão e o 
Vereador Emerson Jarude pelo requerimento da audiência. Falou sobre a 

falta de recurso para atender todas as crianças que sofrem do TEA. Colocou 

o seu mandato à disposição para ajudar a causa. Janete Santos, Secretária 

de Planejamento, assomou a tribuna e cumprimentou a todos. Discorreu 

sobre os desafios orçamentários da Prefeitura de Rio Branco para atender 

todas as demandas da população. Elisomar Nascimento assomou a tribuna 

e cumprimentou os presentes. Falou da ausência dos vereadores e dos pais 

de autistas, pois o tema da audiência é de extrema importância. Discorreu 

sobre as dificuldades enfrentadas para conseguir o atendimento 

especializado para os pacientes do TEA. Pediu que as políticas públicas 

sejam colocadas em prática. Wanderlei cumprimentou os presentes e 

discorreu sobre a falta de políticas. Agradeceu a ajuda que a Vereadora 

Lene Petecão presta para as pessoas com deficiência. Falou sobre a 

formulação de um projeto para ajudar nas necessidades especiais de 

deficientes físicos e outros. Vereadora Lene Petecão assomou a tribuna e 

explanou acerca dos motivos para a realização da audiência. Pediu a 

autorização para encaminhar o projeto do senhor Roberto Derze Craveiro 

como anteprojeto para a Prefeitura de Rio Branco. Vereador Emerson 

Jarude repassou os trabalhos a Vereadora Lene Petecão. Vereador 

Emerson Jarude assomou a tribuna para realizar as considerações finais e 

agradecer a presença de todos. O Presidente fez suas considerações finais. 

Agradecimentos. Registro fotográfico. Notas taquigráficas. Nada mais 

havendo a ser tratado, a audiência foi encerrada e, para constar, lavrada a 

presente ata qye, após ser lida e achada conforme, vai assinada por ela, 

\,9 	1,3 moi 	cto_ 	Presidente. 
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