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Ata da 3ª Audiência Pública da 

Comissão de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do 

Consumidor e Proteção à 

Mulher da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, referente à 

2ª Etapa, do 1º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 04 

de outubro de 2021. 

 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e 

um, às nove horas e cinquenta e sete minutos, de forma híbrida, com 

participação do público no Plenário desta Casa e através do Google 

Meet, em decorrência das medidas restritivas na Câmara Municipal 

de Vereadores por conta da pandemia do coronavírus, realizou-se a 

terceira Audiência Pública da Comissão de Reparação, Direitos 

Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, referente à segunda Etapa, do 

primeiro Período, da décima nona Legislatura, convocada por 

intermédio do Ofício nº 042/2021, datado de 24 de setembro de 

2021, da Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do 

Consumidor e Proteção à Mulher, a qual é composta pelos 

vereadores Jhonatas Lima Monteiro/Presidente, Flávio Arruda 

Morais/Vice-Presidente e Petrônio Oliveira Lima/Membro, tendo 

como tema “Segurança Pública, Polícia Investigativa e 

valorização profissional”, solicitada pelo Movimento Juntos 
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Somos Mais Fortes. Na forma regimental, o Presidente da referida 

comissão, vereador Jhonatas Lima Monteiro, declarou instalada a 

presente Audiência Pública e explicou o motivo da realização desta. 

Vale registrar que os parlamentares Edvaldo Lima dos Santos e 

Silvio de Oliveira Dias compareceram à presente audiência, que 

também contou com a participação do público de forma virtual, 

através da plataforma Google Meet. A Mesa foi composta pelos 

integrantes da Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa 

do Consumidor e Proteção à Mulher, Jhonatas Lima Monteiro 

(Presidente) e Petrônio Oliveira Lima (Membro), bem como pelo 

Vereador Emerson Costa dos Santos. Em seguida o Presidente da 

comissão supracitada, edil Jhonatas Lima Monteiro, apresentou o 

formato desta Audiência, realizou a leitura da lista de convidados 

palestrantes e explanou que o objetivo da comissão era conceder 

oportunidade para que os representantes do Movimento Juntos 

Somos Mais Fortes pudessem tratar, juntamente com os membros da 

comissão e demais parlamentares, acerca da segurança pública nesta 

Casa. Na sequência, franqueou-se a palavra ao edil Emerson Costa 

dos Santos, o qual discorreu sobre a importância da presente 

audiência e destacou que o Movimento Juntos Somos Mais Fortes 

buscava valorizar os profissionais da segurança pública. Relatou 

alguns dos problemas enfrentados pelos referidos profissionais e 

salientou que o movimento supracitado tinha por objetivo assegurar 

os direitos dos policiais civis, destacando que estes não possuíam a 

assistência e o acompanhamento necessários ao longo da carreira. 

Afirmou que as atribuições e a rotina de trabalho dos profissionais 

da categoria eram exaustivas e estes não contavam, efetivamente, 
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com um auxílio no que concernia à saúde mental. Comentou que o 

poder público estadual deveria conceder capacitação e o aumento 

dos vencimentos base aos profissionais da categoria. Destacou que, 

para ingressar na polícia civil, exigia-se nível superior, no entanto, 

os salários eram equivalentes a cargos de nível médio. Discorreu 

sobre algumas das atribuições dos policiais civis e comentou que o 

poder público deveria reconhecer a categoria, pois os policiais 

arriscavam suas vidas para salvar a população. Enunciou que a luta 

do referido movimento visava garantir melhorias aos policiais civis, 

assim como a devida valorização, e relatou que o Governo do Estado 

deveria criar programas para conceder recursos à Polícia Civil. 

Destacou que a profissão era extremamente difícil e afirmou que 

núcleos de apoio deveriam ser criados para conceder a devida 

assistência aos profissionais supracitados. Por fim, reiterou a 

importância de valorizar os policiais civis. Em seguida, o edil 

Petrônio Oliveira Lima, Membro da Comissão de Reparação, 

Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher, 

assumiu o comando da Mesa e concedeu a palavra ao parlamentar 

Jhonatas Lima Monteiro, o qual, inicialmente, problematizou a 

noção de que os direitos humanos se restringiam à determinados 

segmentos e frisou que os aqueles deveriam valorizar todas as 

pessoas. Salientou que os profissionais que atuavam na segurança 

pública eram submetidos a condições de trabalho desumanas e 

comentou que ela era um direito fundamental. Indagou como a 

política de segurança pública funcionaria bem se os profissionais 

que atuavam nela tinham seus direitos violados cotidianamente. 

Ressaltou esperar que esta Audiência Pública contribua para 
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conceder a devida visibilidade à questão. Disse que havia uma 

duplicidade na Polícia Civil, pois, de um lado, ocorria a condução da 

instituição e, do outro, a realidade de quem estava na ponta do 

serviço e que se submetia aos riscos. Alertou que, para que soluções 

sejam construídas, era preciso haver visibilidade e incômodo. Frisou 

que nesta audiência não seria discutido apenas a correção do padrão 

remuneratório, mas também como a valorização humana dos 

profissionais de segurança pública contribui para que a população 

tenha uma segurança pública melhor. Ao concluir seu discurso, 

agradeceu ao Movimento Juntos Somos Mais Fortes por ter 

solicitado a realização desta audiência. Neste momento, o Presidente 

da referida Comissão, edil Jhonatas Lima Monteiro, assumiu o 

comando da Mesa e, em seguida, franqueou a palavra à Sr.ª 

Clarissa Gomes¸ Presidente do SINDPEP, Perita Técnica da Polícia 

Civil da Bahia e representante do Movimento Juntos Somos Mais 

Fortes, salientou o orgulho que a categoria tinha por ter o vereador 

Emerson Costa dos Santos como representante neste Legislativo. 

Ressaltou que a comissão mencionada também defendia políticas 

contra a violência à mulher e combatia o machismo estrutural. 

Comentou sobre a importância da Polícia Investigativa no combate à 

violência e lembrou que, há alguns dias, peritos colheram digitais 

dentro de um veículo utilizado para realizar um estupro e, com as 

investigações, foi possível colocar o autor do ato na cena do crime. 

Ressaltou que, por coincidência, a vítima era parente de uma pessoa 

da alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. 

Destacou que toda e qualquer investigação era complexa e registrou 

que a falta de segurança afetava a todos. Advertiu que Feira de 
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Santana era uma referência na Bahia e no Nordeste e destacou que 

este município se tratava do único no interior do Nordeste que tinha 

um Produto Interno Bruto (PIB) superior a dez bilhões de reais. 

Afirmou que este município era um centro político, econômico, 

industrial e educacional. Observou que esta cidade detinha os 

melhores índices de educação na rede privada da Bahia e salientou 

esperar que esta qualidade também fosse destinada à rede pública.  

Frisou que o bem-estar da população perpassava pela educação e 

pela segurança pública. Informou que, no ano passado, Feira de 

Santana ficou entre as dez cidades mais violentas do mundo e 

destacou que, há mais de uma década, o governo estadual 

implementou uma política de desvalorização da polícia civil. 

Alertou que muitos policiais, por conta dos baixos salários, tinham 

que exercer outras profissões e relatou que isto interferia nos 

fechamentos dos inquéritos e na prestação de direitos. Acrescentou 

que a investigação policial era tuteladora dos direitos fundamentais e 

frisou que uma investigação malfeita poderia condenar pessoas 

inocentes. Por fim, cobrou por uma política de segurança que 

valorizasse a complexidade da ação dos servidores públicos que 

atuavam na área e relatou que os salários destes deveriam ser dignos. 

Logo após, o Sr. Luzivan Leal, Investigador da Polícia Civil da 

Bahia e dirigente da UNIPOL-BA, referiu-se ao pronunciamento da 

oradora que lhe antecedeu à tribuna e disse que muitos policiais 

civis presentes nesta Casa atuavam na polícia civil há mais de vinte 

anos. Relatou que a Policia Civil, atualmente, se encontrava em 

condições precárias e expôs que esta foi conduzida por um caminho 

de burocratização da investigação criminal quando deveria ser célere 
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e objetiva. Enunciou que, de acordo com pesquisas, a investigação 

deveria ser feita dentro de um prazo de quarenta e oito horas após a 

ocorrência do crime para haver uma efetividade na elucidação. 

Exteriorizou que muitos policiais civis se sentiam como carteiros 

porque estavam responsáveis por expedir intimações e relatou que, 

anteriormente, os policiais civis investigavam efetivamente mesmo 

sem todos os aparatos tecnológicos da atualidade. Destacou que os 

policiais civis não eram devidamente valorizados e enunciou que 

havia sete cargos na policia civil, mas o Governador do Estado 

valorizou apenas quatro e os três da base estavam, há doze anos, 

com um padrão remuneratório aquém do ideal. Relatou que a 

maioria dos policiais civis não queria mais realizar plantões durante 

o carnaval porque os valores que recebiam eram ínfimos diante do 

trabalho realizado. Conclamou o edil Jhonatas Lima Monteiro, 

Presidente da referida comissão, para, na reunião da Comissão 

Estadual de Segurança e Direitos Humanos, indagar o porquê de os 

policiais civis receberem diárias equivalentes a cargos de ensino 

médio desde o ano de dois mil e nove. Expôs que o valor que os 

policiais civis recebiam pelos plantões realizados durante o carnaval 

foi discutido pelo Conselho Nacional de Políticas de Remuneração 

do Servidor Público e, no entanto, os policiais civis continuavam 

recebendo um valor equivalente a cargos de nível médio. Mencionou 

o artigo 46 da Lei nº 11.370, que não foi regulamentado e causava 

uma distorção na remuneração dos policiais civis. Apresentou o 

documento denominado como Nota Técnica, o qual foi produzido 

baseado na legislação que regia a policia civil nos últimos quarenta 

anos e registrou que o Governo do Estado não negociava com a 
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categoria. Congratulou o edil Silvio de Oliveira Dias e referiu-se à 

Polícia Rodoviária Federal, destacando que estava tinha um plano de 

carreira digno. Ressaltou que a polícia investigativa tinha atribuições 

de polícia judiciária, de modo que a gestão da polícia civil tentava 

conduzir a instituição por um caminho burocrático. Ao concluir seu 

pronunciamento, mencionou o mandado de injunção protocolado 

pelos policiais civis em resposta à omissão legislativa. 

Posteriormente, o Sr. Eustácio Lopes, Presidente do SINDPOC e 

Investigador da Polícia Civil da Bahia, após saudar os presentes e 

agradecer a presença de todos, disse que os pronunciamentos 

anteriores ampliavam o debate sobre a valorização da atividade 

policial, bem como abriam um flanco amplo para, diante dos 

lamentáveis números que registravam que Feira de Santana era a 

nona cidade mais violenta do mundo, discutir como era possível 

haver uma polícia do século dezenove em pleno século vinte e um, 

arcaica, ultrapassada e incapaz de promover políticas públicas de 

valorização profissional. Destacou que, na presente audiência, os 

representantes da policia civil tinham a oportunidade de esclarecer 

todos os graus de defasagem da categoria. Em seguida, dirigindo-se 

especialmente ao vereador Silvio de Oliveira Dias, Policial 

Rodoviário Federal, destacou o salto de qualidade obtido pela 

categoria a qual este pertencia a partir da valorização do trabalhador 

com salários dignos. Salientou que os policiais civis reivindicavam 

melhores remunerações a partir da regulamentação da Lei nº 

11.370/2009, que instava o Estado a criar alterar o padrão 

remuneratório do policial civil de nível médio para nível superior. 

Disse que a política adotada em prol da polícia rodoviária federal 
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também retirou o estigma de uma polícia corrupta, ou corruptível 

por parte de alguns profissionais, que sem dúvida nunca 

representaram a categoria, apesar dos baixos salários que deram 

lugar a esse tipo de comentários maldosos. Destacou o alto número 

de prisões e interceptações de armas e drogas que passaram a ser 

registradas pela polícia rodoviária federal a partir dos investimentos 

recebidos na forma de equipamentos e demais materiais necessários 

para viabilizar as ações, comprovando que, desta forma, onde havia 

investimentos, havia resultados. Falou sobre o sucateamento da 

polícia civil, defasada não só no que se referia ao número de seus 

efetivos, mas também em relação aos inúmeros erros históricos por 

ela praticados, como a política adotada nas fronteiras do Estado, por 

onde entraram armas e drogas, graças à falta de policiais. 

Mencionou, ainda, as facções criminosas do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, que faziam desta região um “solo fértil” para expandirem 

suas franquias criminosas. Disse que era preciso que a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado adotasse políticas de valorização das 

polícias civil e militar. Salientou ainda havia a necessidade de 

propiciar à Polícia Civil equipamentos tecnológicos para o efetivo 

combate ao crime organizado. Por fim, disse que esta Casa, através 

da Comissão de Reparação, deveria encaminhar uma Moção de 

Apoio a esta categoria para que fossem adotadas políticas de 

valorização aos policiais civis. Na sequência, o Sr. Denilson 

Campos¸ representante do Movimento Policiais Antifacismo, 

destacou a importância da realização deste debate sobre segurança 

pública, violência na cidade de Feira de Santana, o papel da polícia 

investigativa e a valorização da Polícia Civil. Informou que o 
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‘Movimento Policiais Antifascismo’ prezava pela identidade do 

policial enquanto trabalhador. Alertou que, historicamente, as 

comissões de direitos humanos denunciaram as ações do estado 

praticadas pelas instituições policiais e relatou que, no entanto, estas 

tinham o dever de observar o descumprimento dos direitos humanos 

quando o estado vilipendiava direitos básicos dos policiais e de 

outros servidores públicos. Depois, disse acreditar que a luta dos 

policiais civis da Bahia parecia contraditória, pois eles 

representavam uma categoria que, historicamente, tinha registros de 

não garantir os direitos da sociedade e, ao mesmo tempo, solicitava 

melhores condições salariais e valorização. Destacou que, no 

entanto, isto não era uma contradição, pois fazia parte do jogo 

democrático e dos conflitos existentes na sociedade. Assim, o orador 

salientou que toda Casa Legislativa deveria entender que a política 

equivocada de segurança pública, apesar de ser executada pelos 

policiais, não era construída por eles. Frisou que os policiais eram 

impelidos a agirem e destacou que a violência praticada a nível 

nacional não era praticada pelo policial enquanto construtor, mas 

pelo policial enquanto vítima. Lembrou que o Estado não reconhecia 

os policiais quando estes reivindicavam os direitos, mas apenas 

quando estavam nas ruas atuando de forma desejada. Afirmou que o 

‘Movimento Policiais Antifascismo’ apoiava o ‘Movimento Juntos 

Somos Mais Fortes’, pois este entendia que os policiais não eram 

“jagunços”, mas profissionais de nível técnico-científico, 

responsáveis por elaborar investigação e avaliações. Disse que este 

Legislativo precisava incentivar a sociedade a se apropriar da polícia 

e frisou que a Polícia Civil se dedicava a fazer com que parte da 
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justiça começasse por ela, através da investigação, mas para isso era 

necessário estímulo. Afirmou que o problema da polícia não estava 

no policial, mas na instituição. Conclamou esta Câmara para fazer 

uma Moção ao Governador do Estado a fim de solicitar que este 

converse com a Polícia Civil e, em contrapartida, disse que a 

CORPIN e o Movimento Juntos Somos Mais Fortes estavam 

dispostos a discutir um planejamento e um projeto para a Guarda 

Municipal, bem como um planejamento de segurança pública para 

Feira de Santana. Por fim, ratificou a necessidade de regulamentar o 

Art. 46, Parágrafo 1º, da Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia para 

que seja elaborada uma lei alterando o padrão remuneratório para 

padrão de cargo de nível superior. Logo após, o Sr. Nilvan Silva 

Simas, Investigador e Diretor do Sindicato dos Policiais Civis da 

Bahia (SEINDPOC), agradeceu aos vereadores Jhonatas Lima 

Monteiro, Emerson Costa dos Santos, Edvaldo Lima dos Santos e ao 

Presidente, edil Fernando Dantas Torres, por abrir as portas desta 

Casa para realizar esta Audiência Pública. Saudou os policiais civis 

presentes e reconheceu a complexidade do tema Segurança Pública. 

Ressaltou que a população precisava acreditar em alguma coisa, mas 

os policiais não tinham responsabilidade na questão. Lembrou que, 

constitucionalmente, as polícias Civil e Militar estavam ligadas ao 

Estado. Ponderou que a Polícia Militar não era onipresente e quando 

o fato ocorria, só havia uma polícia responsável pela investigação, 

neste caso, a Civil. Observou que, se a Polícia Civil não 

investigasse, a Polícia Militar não tinha como se organizar para 

promover ações preventivas. Frisou que, nos últimos anos, o 

governo estadual não teve a iniciativa de valorizar o policial civil e 
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não regulamentou a Lei Orgânica da Polícia Civil. Salientou que tal 

omissão acarretava perdas para a categoria. Lembrou que, desde 

2014, os salários dos policiais civis estavam congelados, provocando 

perdas de 35% em seus vencimentos. Acrescentou que a Reforma 

Previdenciária da Bahia, ocorrida em dois mil e dezesseis, incluía o 

pagamento da mesma alíquota cobrada pela Reforma Previdenciária 

Federal. Cobrou apoio desta Casa no que concernia à sensibilização 

do governo estadual quanto à questão salarial dos policiais civis. 

Atentou que a Segurança era um dever do Estado e também 

responsabilidade de todos. Frisou que a lei municipal que criou o 

Conselho Municipal de Segurança não foi colocada em prática em 

Feira de Santana. Lembrou que ocorreram, até o presente momento, 

mais de 300 homicídios este ano e que o governo municipal parecia 

não se importar com a segurança pública. Por fim, comentou que o 

Presidente desta Casa, parlamentar Fernando Dantas Tores, 

disponibilizou mais de R$ 2 milhões para o aluguel de viaturas para 

as polícias Civil, Militar e Guarda Municipal. Neste momento, o 

Presidente da Comissão Permanente de Reparação, Direitos 

Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher, edil Jhonatas 

Lima Monteiro, informou que o bloco a seguir seria destinado às 

representações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 

(DEAM) e da Coordenadoria Regional do Interior (COORPINS), 

respectivamente, Sr.ª Klaudine Passos Silva, Delegada Interina da 

DEAM, e Sr. Roberto da Silva Leal, Coordenador da 1ª 

COORPINS, no entanto, aquela justificou sua ausência, mas este 

não confirmou sua participação na presente audiência. Sendo assim, 

o bloco a seguir seria destinado aos parlamentares e, logo após, ao 
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público presente na galeria, bem como àqueles que acompanhavam a 

presente audiência através do Google Meet. Posteriormente, o edil 

Petrônio Oliveira Lima, corroborou com a indignação dos policiais 

civis quanto ao tratamento dispensado a estes pelo governo estadual. 

Externou que o tema Segurança Pública era complexo porque 

envolvia não apenas o Governo do Estado, mas toda a sociedade. 

Disse que todos necessitavam de Segurança Pública e afirmou que o 

Governo Estadual não investia em Segurança Pública. Citou que as 

delegacias e o Complexo Policial Investigador Bandeira estavam 

abandonados e não ofereciam condições propícias para que os 

profissionais exercessem seu trabalho com dignidade. Reconheceu 

as dificuldades de fazer segurança em Feira de Santana devido à sua 

localização geográfica, se configurando com o maior entroncamento 

rodoviário das regiões Norte e Nordeste. Reclamou da redução do 

efetivo policial em Feira de Santana e do baixo investimento em 

qualificação profissional. Classificou os policiais como heróis 

porque estes enfrentavam a criminalidade ascendente. Por fim, 

lamentou os altos índices de violência em Feira de Santana. Em 

seguida, o vereador Edvaldo Lima dos Santos destacou a 

importância de debater sobre a segurança pública e comentou que a 

população era a maior afetada pela deficiência desta. Discorreu 

sobre a jornada de trabalho dos policiais civis e disse que a 

remuneração destes não era justa. Afirmou que, tanto os 

profissionais da Polícia Federal, quanto da Polícia Rodoviária 

Federal, recebiam um salário digno e relatou que, para promover, 

efetivamente, a segurança pública, era necessário haver 

investimentos. Discorreu sobre uma lei que concedia garantia para 
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que um policial civil, ao ingressar no cargo com o nível superior, 

recebesse um salário equivalente. Destacou que não havia interesse 

político de resolver os problemas da segurança pública. Salientou 

que era um árduo defensor tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia 

Militar, nesta Casa e exteriorizou que o Complexo Policial que 

abarcava o Detran, o DPT e delegacias neste município passava por 

uma situação caótica e os policiais não tinham onde fazer suas 

necessidades fisiológicas. Relatou que elaborou Requerimentos e 

Indicações a fim de resolver a situação, no entanto, o Governo 

Estadual não concedia a devida atenção à segurança pública. Ao 

concluir seu pronunciamento, destacou que o Governador do Estado 

e o Secretário de Segurança Pública da Bahia deveriam se atentar à 

segurança pública e salientou que todos podiam contar consigo no 

que concernia à defesa dos direitos dos policiais. Na sequência, o 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias destacou que esta Casa 

concedia oportunidade para que os diversos segmentos sociais 

pudessem expor seus pleitos e lutar por direitos. Relatou que os 

policiais deveriam eleger representantes de suas categorias. 

Discorreu sobre sua trajetória profissional e disse que, além de ser 

policial rodoviário federal, muitos de seus familiares exerciam a 

carreira policial. Disse que a única forma de fazer segurança pública 

era valorizando o ser humano e expôs que, ao assumir o cargo de 

policial rodoviário, seu primeiro salário foi de duzentos reais. 

Comentou que apenas se fazia segurança pública com a valorização 

dos profissionais que, diariamente, colocavam suas vidas em risco. 

Destacou que, após isto, o Governo Estadual deveria pensar no 

desenvolvimento tecnológico e no investimento em armamentos. 
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Destacou que, mesmo sendo da base do governo do estado, estava 

nesta audiência para defender as policias e comentou que muitas 

coisas foram feitas para favorecer a categoria supracitada nos 

últimos anos ao mencionar que, há algum tempo, os policiais civis 

não utilizavam viaturas. Afirmou que o servidor público que atuava 

na segurança pública deveria ser valorizado e destacou que um 

conjunto de ações deveria ser analisado para que houvesse uma 

segurança pública efetiva neste estado. Disse que, para haver uma 

segurança pública efetiva, seria necessário priorizar três pilares: 

educação, atuação ostensiva e inteligência. Exteriorizou que não 

adiantava ter policiais fardados nas ruas, transmitindo uma sensação 

de segurança à população, sem que houvesse o combate da 

criminalidade com inteligência. Por fim, destacou que era necessário 

valorizar os policiais e salientou a necessidade de alterar a 

legislação, sobretudo a lei de execuções penais e o código de 

processo penal. Logo após, o Presidente da referida comissão 

registrou que a presente audiência convergia com a movimentação 

ampla que a comissão supracitada tentou fazer para pautar o debate 

acerca da segurança pública, bem como com a preocupação relativa 

aos altos índices de criminalidade neste município. Declarou que os 

parlamentares desta Casa deveriam pensar em respostas para tal 

problema. Mencionou, ainda, o fato de uma ONG mexicana ter 

proposto o Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça 

Penal, o qual teve grande repercussão e os estudos diziam respeito a 

cidades com mais de trezentos mil habitantes, tomando como 

referência o número de homicídios a cada cem mil habitantes. Disse 

que, neste ranking, Feira de Santana foi identificada como o nono 
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município mais violento. Relatou que tais dados correspondiam ao 

ano de dois mil e vinte e salientou que estes índices deveriam 

receber a devida atenção do poder público. Destacou que havia a 

possibilidade de realização de uma audiência pública para tratar 

sobre a relação entre mortes violentas e segurança pública em Feira 

de Santana no dia onze de novembro deste ano. Aproveitou a 

oportunidade para convidar todos os presentes, bem como 

representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado da 

Bahia, para participarem da referida audiência. Expôs que, 

recentemente, apresentou o Projeto de Lei relativo ao Mapa 

Municipal da Violência, que buscava conceder visibilidade aos 

indicadores e reforçar a necessidade de o poder público acompanha-

los. Relatou que, na semana passada, teve conhecimento de que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho vetou o referido projeto sem 

qualquer explicação e enunciou que recebeu um convite para 

participar do Comitê Interinstitucional de Segurança Pública, através 

do Ministério Público, para apresentar o projeto supracitado e outras 

iniciativas no próximo dia vinte e sete. Logo após, franqueou-se a 

palavra ao Sr. Carlos Antônio Santos da Silva, Diretor de 

Segurança do Conjunto George Américo, que ressaltou a 

importância das audiências públicas ao expor que estas concediam 

oportunidade para discutir sobre diversos temas. Frisou que, nos 

últimos trinta anos, vivenciou muitas situações no referido conjunto, 

mas também teve muitas conquistas. Disse que gostaria de se 

inteirar melhor sobre a lei municipal que criou o Conselho de 

Segurança e ponderou que a sociedade civil, através das associações 

e das igrejas, realizavam ações para integrar a juventude. Relatou 
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experiencias vivenciadas na Casa de Passagem, na qual jovens 

solicitavam ajuda para sair da criminalidade ou do vício nas drogas. 

Afirmou que, se Governos Municipal e Estadual se unissem, a 

comunidade sairia ganhando com políticas públicas voltadas para os 

jovens. Por fim, relatou que, no bairro Rua Nova, também havia um 

Conselho de Segurança e cobrou maior comunicação com as 

polícias. Na sequência, o Sr. Francisco Ribeiro, Investigador da 

Polícia Civil e Coordenador da UNIPOL, afirmou que, assim como 

representantes de associações e do Movimento Juntos Somos Mais 

Fortes, lutava por melhores salários para os policiais civis e disse 

que uma de suas maiores preocupações era garantir que todo aquele 

que buscava uma delegacia de polícia tivesse um bom atendimento. 

Prosseguindo, relatou que, apesar dos rumores que circulavam nas 

redes sociais sobre uma possível exoneração do Secretário de 

Segurança Pública, a sua mensagem era que, independentemente de 

disto, nada mudaria para os policiais civis enquanto o descaso e a 

omissão do Governo do Estado da Bahia permanecessem do mesmo 

jeito. Salientou, ainda, que o poder público estadual negava a 

valorização destes profissionais com a não regulamentação da lei 

que, há anos, era reivindicada pela categoria. Discorreu sobre o 

crescente número de crimes registrados no Estado, bem como teceu 

severas críticas ao fato de a Bahia, apesar da sua dimensão 

continental, não possuir uma delegacia especializada em fraudes e 

falsificações, tornando o Estado uma zona livre para o crime de 

estelionato. Em seguida, disse que os policiais civis precisavam do 

acolhimento e do apoio da sociedade civil em prol de sua causa, vez 

que o policial era responsável por socorrê-la da criminalidade. 
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Disse, ainda, que a Bahia estava abandonada, assim como a Polícia 

Civil, e que necessitava de investimentos e de políticas voltadas para 

a segurança pública. Ao finalizar, parabenizou esta Casa pela 

iniciativa da presente audiência, bem como desejou que tudo o que 

aqui foi tratado fosse repassado para as autoridades competentes. 

Logo após, a Srª Arlene Lélis, Diretora do Sindpol, externou que o 

Movimento Juntos Somos Mais Fortes tornou os policiais mais 

livres e resilientes. Expôs que a Polícia Civil, ao longo dos anos, 

enfrentou, e continuava enfrentando, situações complicadas, 

inclusive no âmbito salarial. Criticou o fato de algumas delegacias 

do interior possuírem apenas um investigador responsável por 

realizar inquéritos e destacou que, comumente, este era 

responsabilizado quando havia alguma falha, ressaltando que o 

Estado era o grande culpado nesta situação. Lembrou que os 

cidadãos procuravam as delegacias como último recurso e era 

necessário que o policial estivesse preparado para tudo, porém, esta 

sobrecarga de trabalho adoecia muitos. Disse que a segurança 

pública era complexa e não envolvia apenas o serviço policial. 

Destacou o cuidado com crianças e adolescentes, a situação da 

violência contra a mulher e a necessidade do trabalho em rede. Por 

fim, frisou que era fundamental valorizar o policial para além da 

questão salarial e disse esperar que, a partir desta audiência, ideias 

se tornem projetos, pois apenas pronunciamentos bonitos não 

adiantavam. Posteriormente, o Sr. Nilce Alves, indagou se o poder 

público realmente se preocupava com os policiais civis e relatou que 

a população não era, de fato, prioridade para o Governo do Estado. 

Disse que, outrora, foi assaltado e, como policial e cidadão, notava 
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que a administração pública deveria apresentar soluções plausíveis 

para a segurança pública. Mencionou a quantidade de assaltos que 

ocorriam, constantemente, em Salvador. Disse que, por conta da 

demanda profissional, os policiais enfrentavam inúmeras 

dificuldades ao longo dos anos, sobretudo no que concernia à saúde 

mental, e enunciou que os profissionais mencionados necessitavam 

de apoio. Por fim, declarou a importância do Movimento Juntos 

Somos Mais Fortes.  Logo após, o Sr. Edson Lima, Diretor da 

Unipol, disse que estava satisfeito por se encontrar nesta Casa em 

um momento histórico, pois não se lembrava de, em sua carreira, 

participar de um evento no qual a Polícia Civil tinha a oportunidade 

de debater a segurança pública com tamanha abertura. Salientou que 

as pessoas vislumbravam a polícia como uma instituição coercitiva. 

Afirmou que, no entanto, tal imagem era apresentada de maneira 

distorcida e não correspondia à realidade, pois atos do tipo eram 

praticados por uma minoria. Registrou que os avanços e as 

conquistas precisavam ser colocados em prática efetivamente. 

Assegurou que a política governamental era equivocada, pois se 

focava na receita e na arrecadação e salientou que a polícia não foi 

feita para dar lucros, mas sim resultados. Ao concluir seu 

pronunciamento, associou que, se o policial fosse bem pago, 

prestaria um serviço de qualidade à sociedade. Na sequência, o 

Presidente da comissão supracitada discorreu que esta Casa poderia 

contribuir com a formalização do que foi apresentado nesta 

audiência. Deste modo, convidou um representante do Movimento 

Juntos Somos Mais Fortes para se pronunciar à tribuna novamente e 

destacou que, na sequência, haveria uma aprovação simbólica do 
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que era pertinente para apresentar como uma resolução a fim de 

contribuir com um diálogo efetivo entre a categoria supracitada e o 

Governo do Estado, a regulamentação do Art. 46 da Lei nº 11.370 e 

com uma política de segurança pública em sintonia com as 

necessidade sociais. Destacou, ainda, que os pleitos apresentados 

nesta Casa eram legítimos e não se tratavam de algo corporativista, 

mas um passo para que a segurança pública, efetivamente, 

funcionasse e assegurasse direitos. Logo após, o Sr. Jefferson 

Barlito, diretor do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia, 

agradeceu pelo apoio dos vereadores Jhonatas Lima Monteiro e 

Emerson Costa dos Santos no que concernia à luta pela 

regulamentação da Lei Orgânica da Polícia Civil. Denunciou que o 

Governo do Estado permitia a atuação de escrivães de polícia “ad 

hoc”, o que causava graves prejuízos à categoria devido à geração de 

conflitos na cadeia de custódia. Reclamou que a categoria 

supracitada estava, há mais de sete anos, sem reajuste salarial. Por 

fim, afirmou que o único aumento que ocorria era o de atribuições e 

cobrou por mais valoração aos servidores da Segurança Pública.  Na 

sequência, o Sr. Eustácio Lopes, Presidente do SINDPOC, 

conclamou os parlamentares desta Casa para elaborarem uma Moção 

de apoio à categoria para solicitar a regulamentação da Lei nº 

11.370, a encaminhando para o Governo do Estado. Em seguida, o 

Sr. Denilson Campos, representante do Movimento Policiais 

Antifacismo, mencionou a Lei nº 2398/2003, a qual criou o 

Conselho Municipal de Segurança de Feira de Santana e solicitou 

maior participação neste, pois não havia representantes da Guarda 

Municipal, nem da base da Polícia Militar. Destacou, por fim, a 
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necessidade de outro representante da Polícia Civil participar do 

referido conselho. Logo após, o edil Emerson Costa dos Santos 

conclamou o parlamentar Silvio de Oliveira Dias para dialogar com 

o Governo do Estado para propor uma reunião de modo a tratar 

sobre o tema desta audiência. Salientou, por fim, a necessidade de 

regulamentação do Art. 46 da Lei nº 11.370 para valorizar os 

policiais civis. Logo após, o vereador Silvio de Oliveira Dias 

registrou que tentaria marcar a reunião, mas destacou que fazer parte 

da base do governo estadual não significava pensar igual aos outros 

políticos do grupo. Posteriormente, o edil Jhonatas Lima Monteiro 

disse que havia alguns encaminhamentos nesta audiência: a Moção 

de Apoio à regulamentação do Art. 46 da Lei Orgânica da Polícia 

Civil da Bahia, a possibilidade de diálogo com o Governo do Estado 

e a base da polícia civil, a reformulação da composição do Conselho 

Municipal de Segurança Pública de Feira de Santana e o Plano 

Municipal de Prevenção à Violência. Registrou que a Comissão de 

Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumir e Proteção à 

Mulher solicitaria uma reunião com o Governo do Estado para tratar 

sobre a questão discutida na presente audiência, encaminhando os 

documentos necessários. Neste momento, o Presidente da referida 

Comissão, edil Jhonatas Lima Monteiro, solicitou que aqueles que 

concordavam com as sugestões ficassem de pé, de modo que os 

encaminhamentos foram aprovados por unanimidade dos presentes. 

Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo por tratar, o 

Presidente da comissão, edil Jhonatas Lima Monteiro, declarou 

encerrada a presente audiência às doze horas e vinte e nove minutos. 

Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, 
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Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue 

assinada. 

 
 


