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ATA DA OITAVA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

BRANCO — ESTADO DO ACRE — PERÍODO DE QUEIMADAS QUE ATINGEM 

O MUNICIPIO DE RIO BRANCO. Aos dezessete dias do mês de maio do ano 

de dois mil e dezenove, às nove horas, sob a Presidência da Vereadora 
Elzinha Mendonça, presentes os Vereadores: Antônio Morais, Railson 

Correia, N. Lima, Artêmio Costa, e Eduardo Farias. Foi aberta a presente 

Audiência Pública. O Presidente passou os trabalhos para a Vereadora 
Elzinha Mendonça que Registrou a presença dos Senhores: Ary de Oliveira 

Paiva professor UFAC, Patrícia Gomes Amorim, Coordenadora Curso 

Engenharia Florestal da UFAC. Vereadora Elzinha passou os trabalhos ao 

Vereador Railson Correia. Cumprimentou os convidados. Vereadora 

Elzinha Mendonça assomou a tribuna. Cumprimentou os convidados. 

Levantou números acerca dos focos de queimadas na Capital e falou da 

importância de se debater esses números através da presente Audiência 

Pública. Registrada a presença do Senhor: André Luiz Pereira Assem, 

Presidente do IMAC. Major Claudio Falcão, Corpo de Bombeiros, do Acre, 

Assomou a tribuna. Comparou dados de 2005 relativos ao números de 

queimadas urbanas, alertando para extensão do período de seca na Cidade. 

Tratou a respeito da importância de se combater as queimadas, visto que o 

número de mortes devido a esse problema ambiental no Brasil chega a ser 

alarmante. Alertou também para as consequências à saúde causadas pela 

fumaça. Ainda apontou a degradação do solo, morte de animais e 

destruição da flora. Citou possíveis soluções para o combate desse 

problema, como a conscientização da população, em especial os alunos de 

escolas públicas, através de campanhas. Por fim, parabenizou a Vereadora 

Elzinha Mendonça pela iniciativa em propor esse debate. Tenente Coronel 

George Luiz, Coordenador da Defesa Civil Municipal, Assomou a tribuna. 

Explanou acerca das condições climáticas da Região e do monitoramento 

dos gases poluentes expelidos no ar principalmente nessa época de seca. 

Também tratou das motivações para as queimadas, visto que são mais 

fáceis e práticas do que uma roçagem, não deixando de alertar para a 

necessidade do fim dessa pratica cultural de se atear fogo como forma de 

tratar o solo. Paola Daniel, Secretaria Municipal de Meio Ambiente —

SEMEIA. Assomou a tribuna. Reiterou a fala do Major Falcão acerca dos 

prejuízos ambientais causados pelas queimadas. Parabenizou o Ministério 

"Valorize a vida, não use drogas" 
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Público do Acre, pela aquisição de medidores da qualidade do ar. Tratou do 

Plano de Prevenção implantado pela Prefeitura desde o mês de abril e das 

ações realizadas com o objetivo de combate às queimadas. Agradeceu 

ainda ao Corpo de Bombeiros pela agilidade no combate aos focos de 

incêndio. Apresentou dados referentes aos números de denúncias de 

crimes ambientais. E por fim, Falou de Ações Educativas realizadas em 

pareceria com a SEMEIA E SEMSA no combate às queimadas. Vereadora 

Elzinha Mendonça passou os trabalhos ao Vereador Artêmio Costa. Dr. 

Alekine Lopes dos Santos, Ministério Público do Estado do Acre, assomou 

a tribuna. Cobrou ações do Poder Público no sentido de dar ao Homem do 

Campo, opções para preparar o solo para o plantio. Alertou para a 

existência de terrenos baldios na Cidade e de um projeto para otimizar a 

utilidade desses terrenos, transformando-os em Hortas Comunitárias. 

André Luiz Pereira Assem, Instituto de Meio Ambiente do Acre — IMAC, 

assomou a tribuna. Cumprimento os presentes. Apresentou levantamento 

realizado na Região do Purus, acerca do aumento do desmatamento e dos 

focos de incêndio. Citou a necessidade de Investimentos na área da 

Educação Ambiental. Cobrou inciativa dos Municípios no combate às 

queimadas. E a necessidade de parceria com outros Estados na tentativa de 

melhor fiscalizar e combater esse problema ambiental. Por fim, agradeceu 

a Mesa Diretora pela iniciativa do debate. Prof. Dr. Ary Vieira Paiva, UFAC. 

Assomou a tribuna. Apresentou, através de gráfico, as características 

climáticas do Estado, alertando para o baixo índice da umidade relativa do 

ar e das altas temperaturas, o que colabora para a proliferação das 

queimadas. Alertou para a necessidade de monitoramento das áreas 

urbanas e da implantação de medidas preventivas. Por fim, destacou dados 

relativos à qualidade do ar no Estado e das consequentes doenças 

respiratórias. Diogo Selhort, Chefe do Núcleo de Proteção ao Fogo — 

PREVFOGO, assomou a tribuna. Falou do combate e prevenção por parte 

do IBAMA, aos incêndios florestais, e também, as Campanhas Educativas 

realizadas pelo órgão. Relatou a má qualidade do ar respirado na Cidade, 

visto que o Acre recebe fumaça de Estados e Países vizinhos. Por fim, 

agradeceu a oportunidade. Alan Pimentel, Hidro- Meteorologia da SEMEIA, 

assomou a tribuna. Apresentou relatório dos trabalhos realizados pelo 

órgão quanto aos índices pluviométricos e mapeamento de áreas 

vulneráveis a ocorrência de incêndios. Por fim, se colocou a disposição e 

"Valorize a vida, não use drogas" 
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agradeceu pela oportunidade de fala. Marina Morais, Representante 

Acadêmicos do Curso de Engenharia Florestal da UFAC, assomou a tribuna. 

Alertou para a necessidade de dar subsidio aos produtores rurais. Criticou 

a ausência do poder público na implantação de Políticas Públicas nesse 

sentido. Citou projetos realizados pela Universidade Federal do ACRE —

UFAC, voltados ao tema de combate às queimadas. E por fim, agradeceu a 

oportunidade. Vereador Artêmio Costa assomou a tribuna. Parabenizou 

Vereadora Elzinha Mendonça pela Audiência Pública. Mostrou 

preocupação com a Educação Ambiental nas escolas. E se colocou à 

disposição para colaborar com o tema das queimadas na cidade. Dr. 

Alekine Lopes dos Santos, assomou a tribuna para as Considerações Finais. 

Reiterou falas anteriores acerca do tema e solicitou apoio do Vereadores na 

causa. Major Claudio Falcão. Ratificou a importância do tema em debate, 

chamando atenção para ações efetivas e conscientização de todos. Por fim, 

alertou para a importância de uma boa qualidade do ar respirado na cidade. 

Parabenizou mais uma vez a Mesa pela iniciativa e colocou-se à disposição. 

Vereadora Elzinha Mendonça fez as Considerações Finais. Agradeceu a 

todos os presentes e colocou seu mandato à disposição. Agradecimentos. 

Registro fotográfico. Notas taquigráficas. Nada mais havendo a ser tratado, 

a audiência foi encerrada e, para constar, lavrada a presente ata que, após 

ser lida e achada conforme, vai assinada por ela, 

Presidente. 

'Valorize a vida, não use drogas" 
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