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ATA DA DÉCIMA OITAVA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO — ESTADO DO 
ACRE - PARA DISCUSSÃO E ANÁLISE DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS, REFERENTE ÀS AÇÕES NO NÍVEL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (1°QUADRIMESTRE DE 
2019). Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 
sob a Presidência da Vereadora Lene Petecão, presentes os Vereadores: Artêmio Costa, 
João Marcos Luz, Mamed Dankar e Rodrigo Forneck; foi declarada aberta a presente 

Audiência Pública. Vereadora Lene Petecão cumprimentou os convidados. Vereador 
Rodrigo Forneck assomou a tribuna. Destacou a importância do evento, parabenizando o 

Secretário Municipal de Saúde pelo empenho de trazer os envolvidos, às discussões no 

Plenário. Bill Souza, Conselheiro Municipal de Saúde, assomou a tribuna. Tratou da 

importância da audiência, destacando o papel do Município na oferta de uma saúde de 

qualidade. Oteniel Almeida, Secretário Municipal de Saúde, assomou a tribuna. Com  o 

auxílio de apresentação de slides, expôs todas as ações desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre de 2019, com ênfase nas receitas e 

despesas relacionadas ao custeio da saúde primária. O orador ainda tratou do Relatório 

de Execução Orçamentária, apresentando os gastos com pessoal, despesas correntes e 
outros investimentos. Apresentou dados estatísticos, planilhas comparativas, indicadores 

e gráficos; todos ilustrando os avanços obtidos e as metas almejadas para o próximo 
quadrimestre. Arthur, Coordenador do Mohan, assomou a tribuna. Saudou os presentes 

no Plenário. Contextualizou os desafios da Saúde local e nacional à luz do quadro 
situacional do Município do Rio de Janeiro. Parabenizou o Secretário Oteniel pelo 

trabalho apresentado. Joel Costa, Escola técnica, Maria Moreira da Rocha, assomou a 
tribuna. Falou das tratativas com o Ministério da Saúde ao capacitar os agentes 

comunitários e agentes de endemias. Discorreu sobre as capacitações dos profissionais 
que realizam o trabalho de prevenção. Fez suas considerações finais. Vereadora Lene 

Petecão assomou a tribuna. Tratou dos atendimentos médicos domiciliares, enaltecendo 

a importância do Projeto apresentado. Leu carta ao reivindicar em prol de paciente, 

cobrando resposta do Secretário da pasta. Destacou suas agendas nos hospitais, 
reiterando seu compromisso com o povo de Rio Branco no quesito de assistência à saúde. 

Relatou os anseios da população. Por fim, parabenizou o Secretário Oteniel e reafirmou 

seu empenho em fiscalizar os trabalhos. Vereador João Marcos assomou a tribuna. 

Alertou para a necessidade de um atendimento médico mais efetivo, cobrando melhora 
no agendamento hospitalar. Sugeriu esclarecimentos sobre o trabalho dos agentes 
comunitários, que segundo o orador, devem estar nas ruas, prestando serviços externos à 
população. Levantou outros questionamentos, solicitando esclarecimentos do Gestor de 

Saúde Municipal. Vereador Mamed Dankar assomou a tribuna. Lembrou de suas 

reivindicações ao Executivo Municipal, ao tempo que agradeceu pelas respostas 
recebidas. Ratificou requerimento de sua autoria, para homenagear os agentes 

comunitários de saúde. O orador ainda reconheceu as ações da Prefeitura no Rancho 
Dubai. Solicitou esclarecimentos sobre o andamento do projeto de descarte de materiais 

"Valorize a Vida, não use drogas". 
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hospitalares; respondido de imediato pelo Secretário presente. Tratou dos trabalhos da 

Pastoral da Criança, e por fim, tratou dos números apresentados dos gastos com pessoal 

e reafirmou seu compromisso de fiscalizar os trabalhos. Vereador Rodrigo Forneck 
assomou a tribuna. Registrou agenda nos trabalhos da Prefeitura na Comunidade. 

Constatou a necessidade de avanços e enalteceu as ações de assistência primária e 
odontológica nas comunidades de Rio Branco. Sugeriu da Prefeitura, entrevista coletiva à 

população, caso haja a saída dos profissionais do Programa Mais Médicos. Por fim, 
destacou o enxugamento da máquina pública, para melhor destinação dos recursos 

destinados à saúde. Fez suas considerações finais. Em questão de ordem, Vereador 

Artêmio Costa, sugeriu que a pasta da Saúde, levante indicadores das pessoas com Lúpus 

e Fibromialgia, para implantação de políticas públicas. Em questão de Ordem, Vereadora 

Lene Petecão, através de um encaminhamento da Mesa, sugeriu maior atenção e 

posicionamento da Câmara, frente o iminente enfraquecimento do Programa Mais 

Médicos. Secretário Oteniel Almeida, fez uso da palavra. Disse dar atendimento e 

encaminhamento às reivindicações do Vereador Artêmio Costa. Tratou da solicitação da 

Vereadora Lene Petecão, ao ler carta em prol de paciente. Em resposta às sugestões do 

Vereador Rodrigo Forneck, o orador sugeriu mobilização da bancada federal para 

manutenção do Programa Mais Médicos. Em resposta aos questionamentos do Vereador 

João Marcos, o orador o contrapôs; destacando os avanços da gestão através de números 

e parâmetros comparativos. Em questão de ordem, Vereador Artêmio Costa sugeriu ao 

Secretário, detalhes da decisão do Executivo Municipal, quanto ao Projeto voltado às 

pessoas com fibromialgia. Secretário Oteniel o fez, e destacou as ações do Município 

quanto ao tema. Bill Souza, Conselheiro Municipal de Saúde, fez suas considerações 

finais. Solicitou Audiência Extraordinária e destacou o Seminário para tratar da 
hanseníase. Considerações finais. Agradecimentos. Registro fotográfico e notas 

taquigráficas. Nada mais havendo a ser tratado, a Audiência foi encerrada e, para 

constar, lavr.A0a a Rresente ata que, após ser lida e achada conforme, vai assinada por ela, 

\/k. AAAAAA.,---  Presidente. 

"Valorize a Vida, não use drogas". 
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