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Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove 

horas e trinta minutos, 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 primeira Sessão Especial referente à 

primeira Etapa, do segundo Período, da décima oitava Legislatura, com o 

objetivo de discutir a Conscientização do Autismo em Feira de Santana, 

atendendo ao Requerimento nº 075/2018, de autoria do vereador Cadmiel 

Mascarenhas Pereira. A Mesa de Honra desta solenidade foi composta pela 

seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor José Carneiro Rocha, 

Presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana; Sra Denise 

Mascarenhas, nesta Sessão representando o Prefeito Municipal; Sr. Carlos 

Leão, Chefe de Gabinete do Conselho da Pessoa com Deficiência, nesta 

Sessão Especial representando o Secretário de Desenvolvimento Social, Sr. 

Ildes Ferreira; Sra Leilane Lacerda Anunciação – Apoiadora Institucional 

da Gestão de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. Também 

presentes a esta solenidade encontravam-se os vereadores, Roberto Luís da 

Silva Tourinho, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, José Carneiro Rocha, 

Luiz Ferreira Dias, José Marques de Messias. 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 Casa, parlamentar José Carneiro Rocha 

convidou o vereador Roberto Luís da Silva Tourinho, designado pelo 
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edil Cadmiel Pereira, autor do Requerimento, a realizar saudação aos 

membros da Mesa e autoridades presentes ou representadas, oportunidade 

em que falou a respeito da importância de refletir a respeito da 

Conscientização sobre o Autismo.  O orador justificou a ausência do edil 

Cadmiel Pereira que está participando de congresso fora do Estado da 

Bahia. Citou exemplos de algumas ações voltadas à preservação dos 

direitos dos portadores de necessidades especiais. Seguiu detalhando que 

no mês de abril vários eventos são realizados em prol da conscientização a 

respeito dos transtornos do espectro autista no município de Feira de 

Santana. Salientou a importância do apoio a esta causa, no sentido de 

promover uma vida próxima a normalidade para os portadores do citado 

espectro. Parabenizou a Família Azul, ao edil Cadmiel Pereira e a todas as 

Secretarias envolvidas nesta luta, objetivando assegurar os direitos dos 

portadores de necessidades especiais. Dando continuidade, o Presidente 

convidou a vereadora Gerusa Sampaio a assumir o comando desta Sessão, 

a qual concedeu a palavra às autoridades abaixo para abordar questões 

relativas ao tema: Sra Cíntia Souza, Presidente e Idealizadora do 

Projeto Família Azul, discorreu a respeito da segunda semana de 

discussão sobre a conscientização do autismo. Explicou a diferença entre 

ser, estar e lutar, no tocante à luta a respeito dos transtornos do espectro 

autista. Salientou que o município de Feira de Santana é referência na 

mencionada questão. Detalhou que o movimento iniciou no ano de 2016 e, 

nesse período houve um avanço considerável. Registrou a vitória da luta a 

respeito do autismo. Avisou que o Shopping Boulevard abriu as portas para 

uma exposição nesta semana. Registrou que o prefeito José Ronaldo foi a 

primeira autoridade a ser procurada para explanar a questão do autismo, 

oportunidade em que ocorreu uma reunião com outras mães, num Hotel 

Acalanto. Seguiu destacando que o citado prefeito merece o seu respeito, 

pois é um dos idealizadores do projeto Família Azul. Sra Leilane Lacerda 

Anunciação, Apoiadora Institucional da Gestão de Atenção Básica da 

Secretaria Municipal de Saúde, a qual discorreu sobre as ações da 

Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 
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Social e outras. Falou a respeito da necessidade de reconhecer os 

portadores dos transtornos do espectro autista. Falou sobre a união das 

citadas secretarias, desde o ano de 2017, salientando que foram planejadas 

ações voltadas a melhoria da qualidade de vida às citadas pessoas. Elencou 

algumas perspectivas de ações voltadas a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas portadoras de transtornos do espectro autista. Dra Denise 

Mascarenhas, nesta Sessão representando o prefeito José Ronaldo de 

Carvalho, que falou da satisfação em falar dos passos iniciais da Família 

Azul. Discorreu a respeito do olhar diferenciado sobre os transtornos do 

espectro autista foi institucionalizado por intermédio da Família Azul. 

Registrou que tem mais de 20 anos de gestão e acredita no SUS. Assegurou 

que o prefeito José Ronaldo foi um grande apoiador do projeto Família 

Azul. Apresentou comentários motivadores às mães que lutam pela causa 

dos transtornos do espectro autista. Relatou que a equipe da Família Azul 

vem trilhando um excelente caminho. Em nome do gestor, prefeito José 

Ronaldo de Carvalho, lembrou a importância de trabalhar com amor ao 

próximo e muita dignidade. 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. 

 


