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Aos cinco dias do mês de abril 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 segunda Sessão Especial referente à 

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

objetivo de discutir as configurações, fortalecimento e abrangência 

referentes à Conscientização do Autismo em Feira de Santana, 

atendendo ao Requerimento nº 027/2019, de autoria do vereador Cadmiel 

Mascarenhas Pereira. A Mesa de Honra desta Solenidade foi composta das 

seguintes autoridades: Exmº Sr. José Carneiro Rocha, Presidente desta 

Casa Legislativa representando o Excelentíssimo Dr. Colbert Martins da 

Silva Filho, Prefeito Municipal de Feira de Santana. Sra Ana Rita Antunes, 

psicóloga, mestranda em Ciências da Educação, palestrante desta Sessão. 

Sra. Cíntia Souza de Almeida, Presidente do Instituto Família Azul. Sra. 

Monalisa Oliveira e Silva, enfermeira, nesta Sessão representando o 

Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência e a Secretária 

Municipal de Saúde, Dra. Denise Mascarenhas. Também presentes a esta 

solenidade encontravam-se os vereadores: Cadmiel Mascarenhas Pereira, 

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, José Carneiro Rocha e Roberto Luís 

da Silva Tourinho. Prosseguindo foram chamados a compor o Plenário, as 

autoridades e representantes cujos nomes ficarão listados nos anais do 

Cerimonial desta Casa da Cidadania, oportunidade em que foram 

registradas as presenças dos Srs. Carlos Leão, Chefe de Gabinete da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, representando o 
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Secretário Ildes Ferreira e Roberto Gonçalves. Em seguida, o parlamentar 

José Carneiro Rocha, Presidente desta Casa, convidou o vereador Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, autor do Requerimento, a realizar saudação aos 

membros da Mesa e autoridades presentes ou representadas, cujo 

pronunciamento segue transcrito na íntegra: “Bom Dia, senhoras e 

senhores, amigos, familiares e colaboradores do Instituto Família Azul de 

Feira de Santana, presentes nesta manhã, nesta Sessão Especial, convocada 

com o objetivo primordial de discutir a Semana Municipal Olhares Sobre o 

Autismo. Tê-los aqui, nesta Casa da Cidadania, na semana que se 

comemora o dia mundial de conscientização do Autismo, é um prazer 

inenarrável, sobretudo, por estar tendo o privilégio de acompanhar de perto 

a luta diária de vós e de vossos familiares, para que a causa autista ganhe 

corpo dentro das políticas públicas municipais. Estar aqui em público, 

agradecer o carinho que a Família Azul de Feira de Santana endereça a este 

vereador que vos fala. Aprender com vocês, tem tornado essa caminhada 

nesta Casa Legislativa, mais significativa e edificante, pois tenho absoluta 

certeza de que estou exercendo o mandato, tentando colaborar na 

construção de uma melhor qualidade de vida para as pessoas com o 

espectro autista e seus familiares, isto muito me honra, isto muito me 

enobrece. O Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 02 de 

abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro 

de 2007, com o fulcro de discutir a questão. Porém aqui na Princesa do 

Sertão, a discussão e ampliação deste debate, possui um divisor de águas: 

antes da Família Azul e depois da Família Azul, por isso peço, uma salva 

de palmas calorosa, para vocês, guerreiros e guerreiras, fortes, corajosos e 

destemidos. O autismo em Feira, inaugurou um novo tempo com vossa 

chegada Família Azul. Aqui, todo dia é dia de luta, é dia de falar sobre o 

autismo. Falar do Autismo é assegurar direitos humanos e oportunidades. A 

diversidade deve ser respeitada. Assim sendo, a Semana de 

Conscientização do Autismo é uma importante oportunidade para mostrar à 

sociedade que esse público são cidadãos de direitos e como tal, necessita 

ter a garantia das suas necessidades básicas supridas pelas políticas 

públicas. É uma excelente oportunidade para se reivindicar os direitos que 
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ainda não estão garantidos, é um momento para se refletir sobre a inclusão 

social, a acessibilidade, o direito de exercer uma profissão, o direito ao 

tratamento multidisciplinar no SUS, conforme preleciona a Lei 

12.764/2012, responsável por instituir a  Política Nacional de Proteção dos 

Direitos das Pessoas com Autismo, cujo teor, afirma que todas as pessoas 

com autismo, tem direito a tratamento, através do SUS, que sejam 

necessários ao seu desenvolvimento geral. Em Feira de Santana, já é 

possível se perceber alguns sinais tímidos de avanços, sobretudo pela árdua 

luta de mães que vieram para fazer história, contudo há muita ainda a se 

conquistar, como a exemplo o cartão de identificação para pessoas com 

Autismo, luta nossa, que tem encontrado barreiras no seio desta Casa 

Legislativa, como a gratuidade do transporte público, como a redução da 

carga horária do servidor que tenha descendente com TEA, como a 

implantação da Política Pública Municipal para Autistas, como a 

obrigatoriedade de tratamento multidisciplinar custeados pelos planos e 

seguros de saúde, conforme determina a Lei 12.764/2012. Assim sendo, é 

possível perceber que a luta pela garantia de direitos das pessoas com TEA 

se projeta numa dimensão incalculável, porque muitas são as 

particularidades deste transtorno. Muitos são os vieses e as facetas que 

compõe o TEA, cada indivíduo é um ser único e particular e suas 

necessidades são tão complexas é impossível listá-los. Logo percebemos a 

complexidade e sensibilidade que envolve esta luta, neste sentido, todos os 

esforços são bem-vindos. Discutir o Autismo possui o condão de difundir 

informações para a população com o objetivo de se reduzir o preconceito e 

a discriminação que cercam as pessoas afetadas por essa síndrome 

neuropsiquiatra. Os Transtornos do espectro Autista (TEA), como o próprio 

nome sinaliza, engloba uma série de diferentes apresentações do quadro. 

As dificuldades enfrentadas pela maioria das crianças autistas vão do 

comportamento a socialização, passando pela fala e linguagem. Assim 

sendo, é necessário se criar mecanismos de tratamento e acompanhamento 

eficazes.  A questão é que as políticas públicas, de um modo geral, ainda 

não evoluíram de modo a garantir o tratamento eficaz e contínuo na Rede 

SUS. Ouvir as milhares de vozes das mães e familiares das pessoas com 
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espectro autistas, garantindo-lhes a escuta, é fazer política pública com eles 

e para eles, pois não permitiremos que nada para nós, seja tratado sem nós. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 

possui cerca de 38,5 milhões de crianças de 0 a 13 anos, ao aplicar os 

índices, cerca de 241 mil seriam autistas. A estimativa, contudo, é que o 

número seja ainda maior, cerca de 2 milhões. Desse modo, percebe-se que 

é urgente que as discussões sobre o autismo sejam ampliadas, são desses 

espaços de diálogo que saem projetos e ideias capazes de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas com TEA. Em Feira de Santana, o cenário 

não é diferente, no último Censo realizado mais de 600 pessoas foram 

cadastradas, contudo, especula-se que o número seja muito maior que estes. 

Assim sendo, as políticas públicas necessitam avançar tenham certeza, 

mães, pais, familiares e amigos, que enquanto Vereador estiver, essa luta 

também será minha. Desse modo, reconhecemos a Causa Autista e 

lutaremos juntos, sem temer, sem vacilar. Nenhum direito a menos.... 

Avante sempre!!!!”. O orador seguiu parabenizando esta Casa pela 

nomeação dos concursados, especialmente da intérprete de Libras. 

Comunicou a vitória do avanço de mais um passo para a construção de um 

Centro de Referência para pessoas portadoras de transtorno espectro 

autista. Em seguida, concedeu-se a palavra às autoridades abaixo para 

abordar questões relativas ao tema: Sra Ana Rita Antunes, psicóloga, 

mestranda em Ciências da Educação – palestrante desta Sessão, a qual 

após a saudação aos presentes, disse que ontem avisou que hoje teria uma 

comemoração sobre o Dia do Autista e a pessoa perguntou se há algum 

motivo para comemorar. Lembrou que o comportamento dos autistas há 

muitos atrás foi confundido com esquizofrenia. Mas, por volta de 1940 

realizou-se um estudo em torno do autismo. Registrou que no Brasil há 

cerca de 2 (dois) milhões de autistas. Ressaltou que há tempos atrás, as 

crianças com espectro autista eram escondidas da sociedade. No entanto, 

com o passar dos anos, verificou-se que as crianças autistas estão ocupando 

diversos espaços na sociedade, especialmente nas escolas. Falou da 

importância da inclusão dessas crianças com adaptações em seu currículo 

escolar. Seguiu questionando se há algum motivo para comemorar o dia do 
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autismo. Destacou sobre os avanços das crianças autistas que estão 

alcançando um nível de desenvolvimento perceptível, pois eles olham nos 

olhos, abraçam e apresentam reações destacáveis. Falou sobre a 

importância da motivação para o desenvolvimento das crianças na primeira 

infância. Citou exemplos de estudantes portadores de autismo cursando 

Medicina e outros cursos. Salientou a necessidade do respeito para o 

desenvolvimento dessas crianças. O edil Cadmiel Pereira assumiu a direção 

dos trabalhos legislativos. Sra Cíntia Souza de Almeida, Presidente e 

Idealizadora do Projeto Família Azul, discorreu sobre a importância da 

entidade Família Azul para este município. Disse que o instituto Família 

Azul nasceu da necessidade de prestar atendimento às crianças com 

transtorno de espectro autista. Felicitou os edis Cadmiel Pereira, Gerusa 

Sampaio e Roberto Tourinho, especialmente este último pelo carinho e 

presteza ao assunto.  Registrou que há vários motivos para agradecer as 

realizações. Lembrou que o ex-prefeito José Ronaldo foi a primeira 

autoridade a ser procurada para explanar a questão do autismo, 

oportunidade em que o mesmo apoiou a causa. Agradeceu também ao 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho pela continuidade do trabalho. 

Disse que o seu filho hoje estuda em Escola Municipal e destacou o 

atendimento. Teceu comentários elogiosos a respeito da gestão municipal e 

ressaltou que o Secretário Ildes Ferreira representa a gestão municipal. 

Agradeceu aos edis desta Casa e funcionários municipais pela dedicação. 

Sra. Monalisa Oliveira e Silva, enfermeira, nesta Sessão representando 

o Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência e a 

Secretária Municipal de Saúde, Dra. Denise Mascarenhas, agradeceu a 

participação nesse evento. Posteriormente, franqueou-se a palavra aos 

vereadores e autoridades para fazerem as suas considerações sobre o tema 

exposto: Sr. Celso Lima, assessor do deputado José de Arimateia, o 

qual informou que o mencionado parlamentar apresentou o Projeto de lei nº 

20.347/2013 que traz avanços para as crianças autistas. Sr. Roberto 

Gonçalves, disse estar representando a Pastoral da Arquidiocese de feira de 

Santana, que tratou sobre a importância da integridade física dos cidadãos. 

Convidou a todos para refletir sobre a Fraternidade e Políticas Públicas 
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para que se garanta uma vida com dignidade. Citou a Lei nº 12.764/2012, a 

qual “Institui as Políticas Públicas Nacionais para garantir a proteção das 

pessoas com transtorno espectro autista”. Sra Andrea Bernardes – 

Nutricionista colocou-se a disposição para atender as crianças com 

autismo.  Vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, que falou 

sobre a emoção em perceber a bravura da Sra Cíntia Almeida. Parabenizou 

as mães de filhos com transtornos de espectro autista e chegou a admitir 

que as mesmas estão bem próximas a Deus para orar pelos seus filhos. 

Colocou-se a disposição para apoiar as mães, cujos filhos têm transtorno de 

espectro autista. Agradeceu a esta Casa pela iniciativa. O Vereador 

Roberto Luís da Silva Tourinho, o qual após a saudação, disse que 

quando chegou a esta Casa para ser vereador estava com 24 anos de idade e 

hoje está com 54 anos e salientou que abraçou esta causa desde o ano de 

1990 e sempre se dedicou a defender os direitos dos portadores de 

necessidades especiais, e os que são escolhidos têm a sua consciência 

tranquila de que fizeram o que pôde. Disse saber o quanto as mães de 

crianças de necessidades especiais são abençoadas e escolhidas por Deus. 

Registrou que fica orgulhoso quando observa o edil Cadmiel Pereira 

defendeu a esta causa. Salientou que quando abraçou a causa há trinta anos 

atrás, as crianças com necessidades especiais eram escondidas e agora se 

vive a fase  do reconhecimento e do direito. Sem demora, o vereador 

Cadmiel Pereira agradeceu a diversas empresas e lojistas pelo apoio ao 

evento realizado pela Família Azul no Shopping Boulevard. Convidou a 

todos para uma Caminhada que será realizada no domingo, dia 07 de abril, 

às 9h00, ao lado do Feira Palace Hotel. Logo após, nada mais havendo, o 

Presidente agradeceu a presença de todas as autoridades presentes ou 

representadas, da imprensa 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. 
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