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Ata da 1ª Sessão Especial da 
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3º Período, da 18ª Legislatura, 
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2019.  

 

 

                         

 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezenove, às nove horas e trinta e cinco 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 terceiro Período, da décima oitava 

Legislatura, com o objetivo de comemorar o Dia Municipal de Pessoas 

com Deficiência em Feira de Santana e debater questões relativas às 

suas necessidades, atendendo ao Requerimento nº 052/2019, de autoria do 

vereador Roberto Luís da Silva Tourinho. A Mesa de Honra desta 

solenidade foi composta pelas seguintes autoridades: o Exmº Sr. Pablo 

Roberto Gonçalves da Silva – Secretário Municipal de Prevenção à 

Violência e Vereador Licenciado desta Casa, nesta Sessão representando o 

Execelentíssimo  Prefeito Municipal; Padre Renato Minho Figueiredo 

Filho, Presidente do Conselho Estadual do Direito das Pessoas com 

Deficiência do Estado da Bahia e palestrante desta Sessão; Sr. Doutor 

Vinicius Costa Lira, Vice-Presidente da Comissão da Pessoa com 

Deficiência da OAB e Sra Edna Maria Amorim de Queiroz – Presidente da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Feira de 

Santana. Também presentes a esta solenidade encontravam-se os 

vereadores: Roberto Luís da Silva Tourinho, Isaias dos Santos, Cadmiel 

Pereira. Prosseguindo, foram chamados a compor o Plenário, as seguintes 

autoridades e representantes: Sr. Cailan Silva Barros, representando os 
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Surdos da Associação dos Surdos de feira de Santana; Sra Maria Betânia 

Knoedt, da Associação de Pessoas com Câncer e Presidente do Rotary Club 

Nova Geração; Sra Cíntia Souza – Presidente da Associação dos Autistas 

de Feira de Santana; Sr. Pablo de Almeida – Presidente da Associação de 

Surdos de feira de Santana; Sra Auriceia Moreira – Presidente da 

Associação  Mãos que Sonham; Sra Iracy Andrade – membro do Conselho 

da Pessoa com Deficiência; Sr. Roque da Silva Mota, Presidente da 

Associação de Apoio à Pessoa com Câncer – AAPC; Sr. Anderson Barbosa 

de Andrade, Presidente da União Baiana dos Cegos – UBC; Sr. Reinaldo 

Maia – Presidente da Associação Feirense dos Deficientes Visuais; Sr. 

Hamilton Figueiredo – Presidente da Cromossomos 21 e Sra Adenildes 

Chaves Oliveira, diretora da Fundação Jonathas Teles de Carvalho e 

demais autoridades, cujos nomes ficarão listados nos anais do Cerimonial 

desta Casa da Cidadania. Em seguida, o Presidente desta Sessão, 

parlamentar Cadmiel Pereira convidou o vereador  Roberto Luís da Silva 

Tourinho para proceder a saudação, o qual após cumprimentar a todos 

os presentes, registrou que ontem, dia 21 de março foi comemorado o dia 

mundial da pessoa portadora de Síndrome de Down. Disse que o último 

censo do IBGE aponta que mais de 24% da população sofrem com algum 

tipo de deficiência. Observou que a Secretaria de Saúde deste Município 

realizou um censo para obter os números aproximados de pessoas que têm 

necessidades especiais. Falou sobre a dificuldade de locomoção das 

pessoas nas ruas de Feira de Santana e a dificuldade de acessibilidade dos 

deficientes. Registrou também diversas dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas com necessidades especiais, sejam nos transportes coletivos ou a 

obrigação de renovação do passe-livre, a cada dois anos. Chamou a atenção 

para a Lei Federal que garante aos portadores de necessidades especiais a 

cota de 2% a 5% das vagas nas empresas com mais de 100(cem) 

funcionários. Finalizou que tem buscado aprovar leis assegurando os 

direitos dos portadores de necessidades especiais e disse que luta pela 

aprovação de uma central de intérprete de libras para que todos os surdos 

possam estar presentes nos órgãos públicos. Disse que, enquanto tiver vida 

e saúde, lutará pelos direitos da pessoa com necessidades especiais. 
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Prontamente, concedeu-se a palavra ao Padre Renato Minho Figueiredo 

Filho – Presidente do Conselho Estadual do Direito das Pessoas do 

Deficiência do Estado da Bahia, o qual inicialmente saudou a Bárbara 

como represente da pessoa com deficiência. Destacou que a pessoa com 

deficiência quer ter vez e voz, ou seja, oportunidades; ela não quer 

migalhas ou assistencialismo. Chamou a atenção das pessoas com 

necessidades especiais para que não admitam nenhum tipo de humilhação 

ou depreciação. Disse que o Conselho Estadual deve estar junto com 

aqueles que se encontram na situação de vulnerabilidade. Citou o exemplo 

de sua mãe que se tornou uma cadeirante hoje, mas sempre foi uma pessoa 

atuante no ramo ferroviário. Observou que ontem teve uma experiência 

fantástica, e participou de diversos eventos relacionados a pessoas 

portadores de necessidades especiais. Registrou que esta é uma causa de 

todos e não apenas do edil Roberto Tourinho. Lembrou que o Poder 

Público precisa das sugestões das entidades representativas, não apenas dos 

engenheiros e arquitetos. Falou da necessidade do apoio às instituição e 

mobilidade de todos os envolvidos no processo.  Finalizou falando da 

importância da mobilização pacífica pela luta dos direitos da categoria. 

Dando continuidade, o Presidente convidou o vereador Roberto Luís da 

Silva Tourinho para entregar uma placa em agradecimento pela palestra 

proferida ao Padre Renato Minho Figueiredo Filho. Posteriormente, 

concedeu-se a palavra a Sra Maria Gorete Carneiro Cerqueira, 

Presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, que 

inicialmente agradeceu o apoio do edil Roberto Tourinho pela iniciativa. 

Disse que neste município há aproximadamente 184.000 (cento e oitenta e 

quatro) mil pessoas com necessidades especiais. Disse que, enquanto 

Presidente do Conselho da Pessoa com deficiência, tem o lema de articular 

para garantir os direitos. Falou da importância da luta pelos direitos e 

levantar a bandeira pelos cumprimentos das leis. Seguiu relatando as ações 

do mencionado Conselho e citou o lema: Nada sobre nós, sem nós. 

Conclamou a todos, os amigos e familiares para frequentarem as reuniões e 

avisou que a próxima será no dia 17 de abril, no auditório da OAB. Logo 

após, franqueou-se a palavra ao Sr. Cailan Silva Barros, representando a 
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Associação dos Surdos de Feira de Santana, falou sobre as dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas surdas, principalmente, no setor do trabalho que 

oferece salários muito baixos aos profissionais. Ressaltou a necessidade de 

instalação de uma Central de Libras, com o objetivo de facilitar a vida dos 

surdos.  Observou que as pessoas com deficiência visual passam por 

dificuldades de acessibilidade. Sem demora, concedeu-se a palavra a Sra 

Maria Betânia Knoedt, da Associação de Pessoas com Câncer, a qual 

discorreu sobre a acessibilidade, que é um dos princípios básicos do ser 

humano. Registrou a sua luta em prol das causas de pessoas com 

necessidades especiais, como Vice-Presidente do Conselho da Pessoa com 

Deficiência. Questionou a pequena quantidade de vereadores nesta Sessão 

e lembrou que o lema da Campanha da Fraternidade/2019 traz a luta pelos 

direitos e políticas públicas. Declarou a necessidade da união de forças 

pelos membros da categoria. Depois, a Sra Edna Maria Amorim de 

Queiroz, Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE, que após os agradecimentos, notou a presença de poucos 

parlamentares neste Sessão. Falou sobre a importância da luta por esta 

causa. Teceu comentários críticos a respeito da falta de acessibilidade das 

pessoas com necessidades especiais. Disse que a luta é grande e verdadeira. 

Observou que os portadores de necessidades especiais são capazes de 

estudar e trabalhar e se tornarem grandes homens e mulheres. Em seguida, 

concedeu-se a palavra ao Sr Hamilton Figueiredo, Presidente da 

Cromossomos 21, o qual falou sobre trabalho desenvolvido pela 

instituição. Citou o exemplo da jovem Milena que, após o 

acompanhamento da entidade, teve uma melhora surpreendente, segundo 

os familiares. Falou sobre a verba de subvenção destinada a Associação por 

apenas dois vereadores. Questionou o porquê não se fiscaliza a entidade 

Presidente José Sarney que no ano de 2017 recebeu o valor de R$ 39.000 e 

em 2018, o valor de R$ 30.000. Transferiu a palavra a jovem Bárbara, de 

20 anos que cursa o 3º ano do Ensino Médio e é atendida pela entidade 

Cromossomos 21. Por último, concedeu-se a palavra aos inscritos para 

procederam as considerações sobre o tema: O Sr. Vinicius Costa Lira falou 

que é fundamental incomodar o Poder Público pela busca de direitos. 
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Registrou a importância de aprimorar os movimentos sociais organizados. 

Sr. Francisco de Assis da Costa, após a saudação, apresentou o seu repúdio 

com o descaso que esta Casa tem com a categoria, em decorrência da 

ausência dos edis. Sr. Pablo Almeida discorreu sobre a dificuldade de 

arranjar emprego, principalmente nas fábricas, pois ainda com formação os 

deficientes auditivos só acham empregos de empacotadores nos 

supermercados.  Em seguida, nada mais havendo por tratar, o edil Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, Presidente deste Sessão, registrou que o edil Isaias 

dos Santos está acompanhando a sua filha com problemas de saúde e 

depois, 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. 

 


