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Ata da 11ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 2ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 10 de outubro de 

2022.  

                         

 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

nove horas e oito 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 décima primeira Sessão Especial referente à 

segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, de acordo 

com o Requerimento nº 231/2022, de iniciativa do vereador Sílvio de 

Oliveira Dias, subscrito por diversos parlamentares com o objetivo de 

comemorar o “Dia Mundial da Saúde Mental”. A Mesa de Honra desta 

Solenidade foi composta pelas seguintes autoridades: excelentíssimo 

vereador Sílvio de Oliveira Dias, ilustríssima senhora Iraci Leite, diretora 

do Hospital Especializado Lopes Rodrigues (HELR); ilustríssima senhora 

Denise Nunes Rosa, gerente da Comissão de Desinstitucionalização do 

HELR; ilustríssima senhora Mary Diva Portugal, diretora da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana (APAE) de Feira de 

Santana; ilustríssima senhora Regicelia Silva de Jesus, coordenadora Geral 

da Saúde Mental do Município de Feira de Santana; ilustríssima senhora 

Edna Maria Amorim de Queiroz, presidente da APAE e ilustríssimo senhor 

Jurandir de Araújo Mato Grosso, presidente do Conselho Municipal  da 

Criança e do Adolescente. Em seguida, foram convidadas diversas pessoas 

para compor o Plenário cujos nomes serão arquivados nos anais do 

Cerimonial desta Casa Legislativa. Prosseguindo, o parlamentar Sílvio de 

Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão Especial e na sequência foi 

executado o Hino Nacional Brasileiro. Logo após, o edil Sílvio de Oliveira 

Dias convidou os presentes na Galeria a se aproximarem do Plenário. No 

uso da palavra, o vereador Sílvio de Oliveira Dias que após saudar os 
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presentes disse que a presente Sessão tem o objetivo de comemorar o “Dia 

Mundial da Saúde Mental”. Porém, com o caráter de esclarecer que haja 

cada vez mais a inclusão de pessoas com problemas mentais. 

Principalmente nas redes escolares priorizado a matrícula para tais 

crianças. Destacou que no cotidiano a APAE, a Associação de Apoio a 

Pessoas com Câncer (AAPC) e o HELR trabalham para que ocorra um 

atendimento humanizado. Enalteceu o trabalho dos servidores do HELR 

principalmente no tratamento dos transtornos mentais e os impactos que as 

drogas causam nas pessoas. Salientou a dor que passa as famílias que 

possuem membros com dependência química e a parceria que têm com o 

HELR. Disse esperar que o novo governador seja do PT, Jeronimo 

Rodrigues. Ressaltou o trabalho de ressocialização do Centro de 

Recuperação Zilda Arns. Prosseguindo franqueou a palavra a senhora 

Iraci Leite, HELR que destacou a importância do trabalho desenvolvido 

por outros parceiros em especial as instituições que trabalham com crianças 

especiais, a exemplo da APAE. Frisou o trabalho de desinstitucionalização 

do HELR. Em seguida, lembrou que nos 60 anos de idade, o Lopes 

Rodrigues passou por constantes transformações. Assinalou que nos dez 

anos à frente do hospital 149 pacientes deixaram o regime de internato. 

Destes 111 foram para residências terapêuticas e 30 foram inseridos nas 

respectivas famílias. Porém ainda restam três moradores. Entretanto 

ressaltou que o HELR opera em regime de plantão para todas as 

emergências psiquiátricas. Informou que entre 13 e 19% não necessitam de 

internamento. Frisou que o perfil do atendimento em maioria é de pacientes 

que poderiam ser atendidos pelos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Adiantou que pretende transformar o local em atendimento especializados 

de pacientes acometidos de alcoolismo e outras drogas. O vereador Sílvio 

de Oliveira Dias relatou que quando trabalhavam como patrulheiro 

rodoviário por diversas vezes encaminhou pacientes que eram encontrados 

nas rodovias para o HELR. Porém, hoje o atendimento é mais humanizado.  

Em seguida, fez uso da palavra a senhora Mary Diva Portugal, APAE, 

após agradecer a oportunidade de se pronunciar destacou o atendimento de 

pacientes autistas. Pois, hoje há uma fila de espera para acolhimento destas 
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crianças e revelou que não há espaço físico suficiente para acompanhá-las. 

Revelou que em parceria com o deputado federal José Neto buscar resolver 

tal problema. Lembrou que a APAE foi fundada, em Feira de Santana, em 

1964. Porém passou por um período de dez anos com atendimento 

suspenso. Salientou que o objetivo da APAE é prestar assistência as 

crianças excepcionais com excelência visando a inclusão delas na 

sociedade. Para isso conta com ambulatório que atende mais de 47 

municípios circunvizinhos com diversas especialidades médicas. Ressaltou 

que a APAE também distribui bolsa de colostomia. Destacou o trabalho da 

Escola Normando Alves Barreto na formação das crianças e adolescentes 

excepcionais. Informou que a APAE dispõe de uma loja para 

comercialização dos produtos frutos das oficinas artesanais da instituição 

que também oferece atividades complementares como o teatro. Destacou a 

atuação do Núcleo Especializado para Pessoas com Espectro Autista 

(NEPEA) ressaltando que não consegue dar conta da demanda. Além do 

NEPEA há o Centro Especializado em Prevenção e Reabilitação (CEPRE) 

que atua na recuperação de crianças e adolescentes. Revelou que a APAE 

atua na distribuição de próteses e no acolhimento de excepcionais acima de 

30 anos num centro de convivências denominado Convier cujo espaço 

atende mais de 100 pessoas. Apelou para que as pessoas contribuam com 

APAE. Agradeceu ao edil Sílvio de Oliveira Dias pelo convite. Interrogada 

sobre o atendimento as crianças com microcefalia respondeu que há uma 

equipe multidisciplinar e que há mais de trinta crianças sendo atendidas. 

Revelou que tais crianças já estão em idade escolar. Entretanto as famílias 

estão encontrando dificuldades de acesso às redes de ensino. O vereador 

Silvio de Oliveira Dias revelou que muitos pais abandonaram as mulheres e 

os filhos com microcefalia. A senhora Mary Diva Portugal revelou que 

durante a pandemia os problemas familiares cresceram e os reflexos ainda 

são sentidos. O parlamentar Silvio de Oliveira Dias adiantou que vai 

aumentar a verba parlamentar destinada à APAE.  Em seguida, a senhora 

Regicelia Silva de Jesus, coordenadora Geral da Saúde Mental do 

Município de Feira de Santana, agradeceu o convite e ressaltou que o 

Município dispõe de cinco CAPS sendo que um deles funciona 24 horas. 
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Referendou o alerta do edil Silvio de Oliveira Dias que cobrou a 

implantação de plantão para o acolhimento dos casos de álcool e drogas 

nos finais de semana. Defendeu a parceria com o HELR e divulgou que foi 

iniciado o atendimento de casos leves de drogas e álcool na rede CAPS. 

Continuando, a senhora Denise Nunes Rosa, gerente da Comissão de 

Desinstitucionalização do HELR, que inicialmente exibiu um vídeo 

institucional demonstrando a situação dos internos quando estavam do 

HELR e agora morando nas residências terapêuticas. Em seguida, a oradora 

de destacou desinstitucionalização do HELR iniciada há dez anos. Pois, 

hospital não é local de moradia. Lembrou que já chegou a abrigar 800 

internos. Pois, qualquer pessoa que não se adequassem as normas era 

internada inclusive empregadas domésticas que engravidavam dos seus 

patrões. Relatou que paulatinamente os pacientes foram encaminhados para 

as suas respectivas famílias. Alertou que o processo foi respaldado em lei e 

acompanhado pelo Ministério Público. Enalteceu a desativação do 

ambulatório adulto e infantil, a farmácia de alto custo, a desospitalização 

dos moradores e a formação das residências terapêuticas. Ressaltou que o 

HELR recebe atendimento de toda a Bahia e a Portaria 33 da Secretaria 

Estadual da Saúde de 09 de janeiro de 2019, que propõe a implantação de 

um Plano Estadual de Saúde Mental. Relatou que o governo do Estado 

repassa os recursos para implantação das residências terapêuticas. Atentou 

que nem sempre é possível o retorno dos pacientes para as suas famílias, 

pois exigiria vínculos afetivos. Destacou a necessidade de um Ato Ético-

Político para a saúde mental. Durante a fala da senhora Denise Rosa, o edil 

Silvio de Oliveira Dias convidou o deputado federal Jose Cerqueira Neto 

(PT) para fazer parte da Mesa. Em seguida, ressaltou que o vídeo só 

corrobora com o tratamento humanizado. Na sequência, o edil Silvio de 

Oliveira Dias concedeu a palavra ao deputado federal José Cerqueira 

Neto após saudar a todos destacou as crianças e adolescentes excepcionais 

presentes na Galeria mereciam mais atenção. Destacou que por pouco o 

Hospital D. Pedro de Alcantara não fechou as portas. Mas, devido a aporte 

de emendas do seu mandato voltou a funcionar e a firmar convênios que 

contribuíram para a sua manutenção. Cobrou aportes por parte da Prefeitura 
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Municipal de Feira de Santana. Destacou que para defender os interesses de 

Feira de Santana senta-se até mesmo com o prefeito, Colbert Martins da 

Silva Filho. Disse que não guarda ódio, nem mesmo do seu pai que 

abandonou a família. Ressaltou que os interesses coletivos estão acima dos 

particulares. Com relação a saúde mental é preciso buscar apoio dos 

vereadores governistas para ajudar na implantação das políticas públicas. 

Defendeu um alinhamento de trabalho entre os bombeiros militares e civis. 

Pois, são os bombeiros civis que primeiro tem contato com os sinistros. 

Advogou o engajamento do Município nas ações da APAE tanto para os 

pacientes e quanto para os seus familiares. Ressaltou que a maioria do 

atendimento dos Anjos do Asfalto são às pessoas surtadas, principalmente 

jovens. Pois, vivem nas redes sociais num mundo ideal e entram em choque 

com a realidade concreta. Defendeu que a juventude tenha mais ambição 

em viver. Adiantou que no próximo dia 17 abrir diálogo com a APAE e 

com o HELR para alinhar o atendimento. O edil Sílvio Oliveira Dias 

destacou que o deputado federal José Neto foi reeleito com a maior votação 

da história de Feira de Santana, 63 mil votos.  Logo após, o Presidente 

desta Sessão Especial, vereador Silvio Dias convidou o deputado federal 

Jose Cerqueira Neto para entregar a honraria a Sra. Iraci Leite pelos bons e 

relevantes serviços prestados com competência, dedicação e seriedade à 

frente da direção do Hospital Especializado Lopes Rodrigues (HELR). 

Logo após, o vereador Sílvio de Oliveira Dias franqueou a palavra as 

pessoas presentes no Plenário. O primeiro a usar a palavra foi o senhor 

Genildo Melo, representando a Associação Comercial de Feira de 

Santana, que destacou os problemas que as empresas estão enfrenando na 

gestão dos trabalhadores com problemas de saúde mental. Assinalou que a 

associação está disposta a contribuir para resolver tais problemas. Em 

seguida, a senhora Ana Virginia Paiva, psiquiatra a APAE, relatou que 

atuava na APAE e no CAPS. Mas, devido a sobrecarga na rede municipal 

abandonou o CAPS Pois, tinha que atender mais de 25 pacientes por dia. 

Advertiu que o psiquiatra não é um receitador de medicamento e que os 

pacientes precisam de atendimento humanizado. Revelou que a proposta 

dos CAPS é muito boa, mas as verbas foram paulatinamente reduzidas. 
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Advertiu que o atendimento nos CAPS está sendo feitos de seis em seis 

meses o que pode afetar em muito os pacientes. Denunciou a precariedade 

na distribuição e medicamentos psiquiátricos na rede municipal.  Ressaltou 

a qualidade dos profissionais de saúde, mas falta vontade política em 

resolver os problemas. Em seguida, a senhora Alexandra Almeida, 

representante da AAPC, agradeceu o convite e discorreu sobre o impacto 

psíquicos nas mulheres que são submetidas a mastectomia e a incidência de 

quadros depressivos. Defendeu o amparo psiquiátrico e psicológico para os 

pacientes oncológico. Prosseguindo, a senhora Cátia Pinheiro, diretora 

da Casa Zilda Arns, frisou que os adolescentes internos já chegam ao 

local com transtornos mentais devido ao uso de psicotrópicos. Afirmou que 

são atendidos pelo HELR e defendeu a inclusão dos internos na sociedade.  

Prosseguindo, a senhora Edna Maria Amorim de Queiroz, presidente da 

APAE, agradeceu o convite e destacou a importância deste evento. Em 

seguida, a senhora Darte Cler, ressaltou a atuação do vereador Sílvio de 

Oliveira Dias e o comprometimento com a comunidade feirense. Destacou 

que o Sindicato dos Servidores Municipais da Saúde teve que contratar 

psicólogos para acompanhar os seus associados. Relatou a ocorrência de 

muitos trabalhadores de saúde com transtornos mentais. Prosseguindo, 

senhora Denise Nunes Rosa, complementou que os casos de saúde mental 

ainda são tratados como caso de polícia e só são atendidos com a presença 

da Guarda Municipal. Cobrou uma atitude das equipes do SAMU neste 

sentido. Logo após, o parlamentar Sílvio de Oliveira Dias, entregou à 

senhora Mary Diva Portugal uma honraria a pelos bons e relevantes 

serviços prestados com competência, dedicação e seriedade à frente da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Feira de 

Santana;  ao senhor Deraldo Gomes Azevêdo a presente honraria a pelos 

bons e relevantes serviços prestados com competência, dedicação e 

seriedade à frente da Coordenação de Prevenção e Saúde da APAE; à 

senhora Denise Nunes Rosa, Terapeuta Ocupacional do HELR, em 

reconhecimento à sua competência, dedicação e profissionalismo; à 

senhora Sônia Maria Freire Garcia, em reconhecimento à sua competência, 

dedicação e profissionalismo ao longo dos 37 anos de serviços prestados no 



 

      

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

Rua Visconde do Rio Branco,122 

Fone: (75) 33218739 - Fax: (75) 32218718 

Feira de Santana-Bahia 
 

RDE 202211 

Hospital Especializado Lopes Rodrigues (HELR); à senhora Djane Ferreira 

Lima, Coordenadora de Enfermagem do Hospital Especializado Lopes 

Rodrigues, em reconhecimento à sua competência, dedicação e 

profissionalismo; à senhora Nayara Moura Nunes Leite, Assistente Social 

do Hospital Especializado Lopes Rodrigues, em reconhecimento à sua 

competência, dedicação e profissionalismo; à senhora Nayara Moura Nunes 

Leite, Assistente Social do HELR, em reconhecimento à sua competência, 

dedicação e profissionalismo; à senhora Ana Virgínia Paiva Damasceno, 

Médica Psiquiatra da APAE, em reconhecimento à sua competência, 

dedicação e profissionalismo e à senhora Marta Lúcia Cerqueira de Araújo, 

Psicóloga da APAE, em reconhecimento à sua competência, dedicação e 

profissionalismo. Em seguida, a senhora Silvana Ferraz, assessora do 

vereador Silvio de Oliveira Dias, convidou os presentes a participarem de 

uma dinâmica estourando balões verdes contendo frases alusivas a este 

evento. Posteriormente os membros da Mesa teceram as considerações 

finais foi executado o Hino à Feira de Santana. Nada mais havendo por 

tratar, o vereador Sílvio de Oliveira Dias, em nome desse Legislativo, 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão 

Especial. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico 

Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei esta ata, que 

segue assinada pelos presentes. 

 

   
 


