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ATA DA DÉCIMA SEXTA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ESTADO DO 
ACRE — PARA TRATAR DA CONSCIENTIZAÇÃO DA SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL — SAF. 
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, sob a 

Presidência do Vereador Rodrigo Forneck; presentes os Vereadores: Artêmio Costa, 
Emerson Jarude, João Marcos Luz, e Vereadora Lene Petecão; foi declarada aberta a 

presente Audiência Pública. Doutor Sammy Barbosa, Procurador Geral Adjunto, 

Assomou a tribuna. Defendeu os direitos fundamentais do cidadão, à luz da Constituição 

Federal. Destacou a erradicação do alcoolismo durante a gestação. Contextualizou o 

tema. Síglia Sousa de Franca, Presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do 

Acre, assomou a tribuna. Destacou os trabalhos de combate ao problema do alcoolismo 
na gravidez, alertando para os riscos à saúde da criança, em especial, durante o primeiro 

trimestre de gestação. Cleíza Brasil Cartaxo, Coordenadora da Campanha de 

Conscientização da Síndrome Alcoólica Fetal, assomou a tribuna. Fez apelo à divulgação 
da Campanha em questão. Agradeceu o Plenário, em especial, a Prefeita, o Vereador 

Rodrigo Forneck e o Secretário Municipal de Saúde, pela defesa em prol da causa. A 
oradora destacou as conquistas e externou otimismo quanto ao futuro da Campanha. 

Oteniel Almeida, Secretário Municipal de Saúde, assomou a tribuna. Destacou a 
importância da Audiência Pública. Discorreu sobre o papel da pasta no trabalho de 
conscientização da gestante, desde o pré-natal. Pontuou que a orientação contra o 

alcoolismo na gravidez está inserido no protocolo inicial de acompanhamento da 
paciente. O orador tratou ainda da conscientização e sensibilização da sociedade civil 

contra o problema, em especial, através de ações em bares e restaurantes; pontos de 
venda e consumo de álcool. Por fim, colocou-se à disposição da causa. Vereador Rodrigo 

Forneck lembrou da agenda de eventos de divulgação da SAF, e reiterou a fala do 

Secretário de Saúde; também noticiou a pretensão de alteração da Lei em questão, ao 

tornar obrigatória a exposição do símbolo autoexplicativo de conscientização da 

síndrome, em estabelecimentos que comercializem álcool. Lidiane Cabral, assomou a 

tribuna. Enalteceu a importância da divulgação da campanha, tratou da rede de proteção 
e assistência social do Município de Rio Branco, e agradeceu ao Vereador Rodrigo Forneck 

pela realização da audiência pública. Vereadora Lene Petecão assomou a tribuna. 

Defendeu a extensão da divulgação da Campanha para dentro das escolas de Rio Branco. 

Parabenizou o vereador Rodrigo Forneck pela iniciativa, e colocou-se também à 

disposição da causa. Por fim, lembrou da tramitação de Projeto de sua autoria, que trata 
da presença de assistentes sociais e psicólogos na rede municipal de ensino. Vereador 

Rodrigo Forneck sugeriu parceria com o poder estadual, através da Secretaria Estadual de 

Educação. Vereador João Marcos Luz assomou a tribuna. Tratou dos desafios do tema. 

Reconheceu o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, ao mesmo tempo em que 
pontuou algumas falhas. Por fim, parabenizou o Vereador Rodrigo Forneck. Na 

oportunidade, foi apresentado uma reportagem retratando o tema. Síglia Sousa de 

Franca, fez suas considerações finais, alertando para os cuidados que devem ser tomadas 

pela mulher gestante. Cleísa Brasil Cartaxo, fez suas considerações finais. Externou 

"Valorize a Vida, não use drogas". 
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agradecimento aos apoiadores da Campanha. Doutor Sammy Barbosa, fez suas 

considerações finais, reiterando sua defesa aos direitos básicos prescritos na 

Constituição. Oteniel Almeida, Secretário Municipal de Saúde, também fez suas 

considerações, enaltecendo as ações da Saúde e contextualizando falas anteriores. Em 

questão de ordem, Vereadora Lene Petecão colocou-se à disposição da causa. Por fim, 

Vereador Rodrigo Forneck, autor do requerimento, defendeu ações efetivas quanto às 

políticas públicas solidarias e agradeceu a presença de todos na audiência. Registro 

fotográfico. Notas taquigráficas. Nada mais havendo a ser tratado, a audiência foi 

encerrada e, para constar, lav ada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, 

vai assinada por ele,   r-7 65'7 	Presidente. 

"Valorize a Vida, não use drogas". 


	Page 1
	Page 2

