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Ata da 4ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 2ª Etapa, do      

1º Período, da 18ª Legislatura, 

realizada no dia 28 de setembro  

de 2017.                          

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezessete, às nove horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de 

Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, nº 122, nesta cidade, 

Estado da Bahia, realizou-se a quarta Sessão Especial referente à segunda 

Etapa, do primeiro Período, da décima oitava Legislatura, com o objetivo 

de comemorar a Semana Municipal de Luta pelos Direitos Humanos da 

Pessoa com Deficiência, atendendo ao Requerimento nº 206/2017, de 

autoria do vereador Roberto Luís da Silva Tourinho. A Mesa de Honra 

desta solenidade foi composta, além do terceiro Vice-Presidente desta 

Casa, vereador  Isaias dos Santos,  pelos senhores Pablo Roberto Gonçalves 

da Silva, vereador licenciado e Secretário Municipal de Prevenção à 

Violência; Sr. Hamilton Figueiredo, presidente da Cromossomos 21, Sra 

Edna Maria Amorim de Queiroz, presidente da APAE, Sra. Maria Gorette 

Carneiro Cerqueira, presidente do Conselho Municipal dos Deficientes; Sra 

Maria Betania Kinet, relações públicas da Associação de Apoio à Pessoa 

com Câncer; Sra Iracy Pereira de Andrade, da Associação de Pessoa com 

Deficiência Psicossocial e Sr. Pablo Almeida, presidente da Associação dos 

Surdos de Feira de Santana. Também presentes a esta solenidade 

encontravam-se os vereadores, Eremita Mota de Araújo, Luiz Ferreira 

Dias, Cadmiel Mascarenhas Pereira, Gerusa Sampaio, João dos Santos, 

Gilmar Amorim e José Menezes Santa Rosa. Prosseguindo foram 

chamados a compor o Plenário, as autoridades e representantes cujos 

nomes ficarão listados nos anais do Cerimonial desta Casa da Cidadania. 

Em seguida, o Presidente desta Sessão convidou a vereadora Eremita 

Mota de Araújo, designada pelo autor do Requerimento, edil Roberto 
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Tourinho, o qual viajou para tratar de assuntos referentes a este Legislativo, 

para saudar os membros da Mesa e autoridades presentes ou representadas, 

oportunidade em que falou a respeito da importância de celebrar a Semana 

Municipal de Luta pelos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência. 

Disse que é testemunha do carinho que o edil Roberto Tourinho tem para 

com os deficientes. Refletiu a respeito das dificuldades enfrentadas pelos 

deficientes na sociedade brasileira, os quais vivem uma situação de 

exclusão. Citou a falta de acessibilidade, a intolerância e o desemprego 

como aspectos que afetam às pessoas com deficiência. Em seguida, o 

Presidente franqueou a palavra às autoridades abaixo para abordar questões 

relativas ao tema: Sr. Hamilton Figueiredo, presidente da Cromossomos 

21, o qual discorreu a respeito da ocupação irregular das calçadas no 

município de Feira de Santana, principalmente para os deficientes visuais. 

Solicitou ao Poder Público Municipal para atentar para essa situação. 

Sugeriu a criação de um Projeto de Lei para instituir nas unidades escolares 

municipais, o ensino de Libras nas seres iniciais, visto que o surdo vive à 

margem da sociedade. Sugeriu que na instituição da Zona Azul fosse 

colocado os pais das pessoas com deficiência para trabalharem. Sra 

Mônica Silva, representante do Conselho da Pessoa com Deficiência e 

da Fundação Aprisco, a qual comentou a respeito do assunto, destacando 

a importância do trabalho desenvolvido pela Fundação Aprisco, instituição 

que acredita do trabalho realizado em rede de assistência social. Sra Edna 

Maria Amorim de Queiroz, presidente da APAE, discorreu sobre o dia 

21 de setembro, comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência. Solicitou dos edis apoio para a causa das pessoas portadoras 

de necessidades especiais. Falou das dificuldades das pessoas que 

necessitam se locomover para darem andamento aos seus tratamentos. 

Finalizou solicitando apoio para a categoria. Sra Maria Gorette Carneiro 

Cerqueira, presidente do Conselho Municipal dos Deficientes, após 

saudação agradeceu a este Legislativo pela proposição desta Sessão com o 

objetivo de tratar de questões relacionadas às pessoas com deficiência. 

Observou que a criação do Conselho Municipal de Apoio à Pessoas com 

Deficiências foi há 23 (vinte e três) anos. Mencionou as dificuldades, 
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avanços e desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência. Deixou claro 

que a articulação em prol de manutenção dos direitos será garantida. Sra 

Maria Betânia Kinet, relações públicas da Associação de Apoio à 

Pessoa com Câncer, a qual discorreu sobre a importância da Constituição 

Federal, em 1988, para a instituição da defesa dos direitos da pessoas com 

deficiência. Sugeriu que fosse concedido o passe livre nos transportes 

coletivos  para as pessoas portadoras de câncer. Destacou que o paciente 

acometido de câncer são pessoas com uma série de deficiências. Sra Iracy 

Pereira de Andrade, da Associação de Pessoa com Deficiência 

Psicossocial, registrou a sua felicidade com a presença das pessoas nesta 

solenidade. Discorreu a respeito da deficiência psicossocial e intelectual. 

Agradeceu ao prefeito José Ronaldo pela ordem de serviço da construção 

de diversos CAPS, no entanto, observou que o espaço físico não é o 

bastante, pois é necessário a capacitação dos profissionais que atendem aos 

pacientes. Pediu ao prefeito José Ronaldo que disponibilizem espaços no 

Mercado de Arte para as pessoas com deficiência comercializem os seus 

produtos. Sr. Pablo Roberto Gonçalves da Silva, vereador licenciado e 

Secretário Municipal de Prevenção à Violência, nesta Sessão 

representando o Prefeito Municipal, o qual demonstrou a sua satisfação 

em participar desta Sessão e refletiu acerca das dificuldades de trabalhar 

com questões ligadas aos direitos humanos. Colocou a estrutura da 

Secretaria de Prevenção à Violência para os portadores de necessidades 

especiais. Lembrou que foi autor de Indicação que solicitou que os 

trabalhos deste Legislativo fossem acompanhados por intérpretes de Libras. 

Fez reconhecimento público ao edil João dos Santos, autor da proposta do 

Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Sra Auriceia Moreira, 

Presidente da Associação Mãos que Sonham, registrou que é a fala das 

mães dos surdos. A Associação Mãos que Sonham recebe o apoio da Loja 

Maçônica e fica situada na Escola São João da Escócia. Destacou que o 

objetivo é lutar pela construção de uma escola bilíngue. Falou das 

dificuldades enfrentas pelos deficientes auditivos no mercado de trabalho. 

Sr. Francisco de Assis da Costa, tesoureiro da União Baiana de Cegos, 

que discorreu a respeito dos 7 (sete) anos da União Baiana dos Cegos, 
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entidade que necessita de apoio e ajuda e salientou que já possui o terreno e 

necessita de ajuda para construção da sede. Sr Reinaldo Maia, 

coordenador da Comissão de Comunicação do Conselho Estadual da 

Pessoa com deficiência, que apresentou as suas reflexões a respeito das 

necessidades das pessoas com deficiência. Falou da importância de criar a 

Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. O Presidente em 

exercício, edil Isaias justificou as ausências dos edis José Carneiro, Roberto 

Tourinho e Marcos Lima, os quais viajaram para tratar de questões 

relacionadas a este Legislativo. Sr. Pablo Almeida, presidente da 

Associação dos Surdos de Feira de Santana, falou o quanto é difícil a 

vida dos surdos, principalmente pela falta de intérprete de libras nos órgãos 

públicos. Continuou narrando as dificuldades enfrentadas pelos surdos nas 

escolas, faculdades, trabalhos e outros órgãos. Lembrou que no Ministério 

Público também não há intérprete de sinais. Em seguida, o edil  Cadmiel 

Mascarenhas informou que no dia 06 de outubro pela manhã acontecerá 

uma Audiência Pública para tratar de questões relacionadas aos problemas 

psicossociais. Logo após, nada mais havendo, o Presidente agradeceu a 

presença de todos, da imprensa e, sobretudo, das autoridades presentes e 

representadas e encerrou a presente Sessão. Para constar eu, Zenildes 

Ferreira Alves, Técnica Legislativa Administrativa a disposição do Setor de 

Redação e Atas desta Câmara, lavrei a presente que segue assinada. 

 


