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2ª Audiência Pública Remota da 

Comissão de Direitos Humanos e Segurança 

Pública, realizada em 30/04/2021.   

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quarenta e 
cinco minutos, reuniu-se na Plataforma Zoom, destinada aos seus trabalhos, a Comissão de 
Direitos Humanos e Segurança Pública, sob a Presidência do Senhor Deputado Hilton Coelho, 
proponente da Audiência Pública “Salário de Nível Superior na Polícia Civil”, com a presença 
dos seguintes Senhores Deputados-Membros: Jacó Lula da Silva – Presidente desta Comissão, 
Maria del Carmen Lula e Fátima Nunes Lula. O Senhor Presidente dos Trabalhos, Hilton 
Coelho, iniciou a Audiência Pública saudando todos e todas presentes. Em seguida, falou  que 
a audiência vai tratar de assuntos relacionados aos policiais trabalhadores civis, seus olhares 
e demandas e sobre o que é e o que pode vir a ser esse modelo de Segurança Pública, a 
valorização da Polícia Investigativa e a classificação remuneratória de Nível Superior.  
Acrescentou que há por parte do governo uma desvalorização da categoria, haja vista que, nas 
peças orçamentárias, há uma desproporção do nível de investimento na investigação. Disse 
que o objetivo da Audiência é deixar claro para a sociedade que, sem resolver problemas, 
como a classificação remuneratória, será impossível ter uma Segurança Pública garantidora 
de direitos. Informou que foram convidados vários representantes do Governo, como o 
Secretário de Administração, Senhor Edelvino da Silva; o Secretário de Segurança Pública da 
Bahia, Senhor Ricardo César, e o Secretário da Casa Civil, Senhor Carlos Mello; a Delegada 
da Polícia Civil, Dra. Heloísa Campos, que se comprometeu a enviar uma representação da 
Administração Geral da Polícia Civil. Também foram convidados o Senhor Orlando Zaccone, 
cientista político, jurista e delegado na cidade do Rio de Janeiro; o Senhor Roberto José da 
Silva, policial civil, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública; o Senhor José 
Amando, advogado; o Senhor Francisco Araújo, representante da Unipol – Associação do 
Movimento Unificado dos Policiais Civis da Bahia; o Senhor Eustácio Lopes, presidente do 
Sindipoc – Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia; o Senhor Luiz Carlos, da 
Associação dos Escrivães de Polícia do Estado da Bahia; Clarissa Gomes, do Sindicato dos 
Peritos Papiloscopistas da Bahia; e Arivaldo Alves, da Associação dos Investigadores da 
Polícia Civil do Estado da Bahia. O Deputado Hilton Coelho concedeu a palavra ao Senhor 
Orlando Zaccone. Com a palavra, o Senhor Orlando Zaccone parabenizou os policiais pela 
presença, pela dificuldade em reunir a categoria para debate, e falou sobre a realidade nacional 
da Polícia Civil. Disse que a maioria dos delegados de polícia não está preocupada com a 
condição do trabalhador policial, que o enfraquecimento da categoria se deu quando os 
delegados saíram da carreira policial e passaram para a carreira judicial. Destacou que o fato 
de os policiais estarem vinculados a um comando de autoridades que se separaram da carreira 
policial é o primeiro ponto a ser colocado. Lembrou que o Dia 1º de Maio é o Dia do 
Trabalhador e deve ser comemorado como o Dia do Policial também, porque, no imaginário 
social e nas relações sociais, o policial não é visto como trabalhador, mas como guerreiro, 
como herói, o que lhe retira direitos fundamentais dos quais deveria usufruir. Convidou os 
policiais para, no Dia do Trabalhador, reivindicarem salários melhores. Elogiou a Polícia Civil 
da Bahia, que já possui uma Lei Orgânica, o que não acontece no Rio de Janeiro, e sugeriu 
que incluam o Nível Superior, mas com remuneração compatível com o que a Lei diz. Disse 
que lutou pela isenção do IPVA para os policiais, que são obrigados a portar arma de fogo, 
inclusive de folga, em transporte público. Chamou a atenção de que as críticas que são feitas 
aos policiais devem ser dirigidas às estruturas onde o policial desempenha as suas funções, 
que são definidas por um poder político, e não pelos policiais. Lembrou que o caso Amarildo 
foi um dos mais difíceis de sua carreira, porque teve de investigar policiais. Acrescentou que, 
no Rio de Janeiro, hoje, matar traficante é função da Polícia, mas a Polícia não se pode  

fls. 2



 

qualificar pelo número de mortes. Citou o Coronel Carlos Magno Nazaré 
Cerqueira, que é um grande estudioso da Polícia e primeiro comandante negro da 
História da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no Governo Brizola, que fala que 
policial é um prestador de serviço e, não, um operador de fábrica, que a qualidade 

de um policial não pode ser medida pela quantidade de prisões, pela quantidade de armas 
apreendidas, pela quantidade, inclusive, de bandido mortos, mas que existe uma deficiência 
do sistema policial. Concluiu, dizendo que, no Dia do Trabalhador, é necessário que se entenda 
qual a atividade que o policial desempenha, que é a prestação de serviço, cuja clientela é a 
população, com a qual deve haver uma interlocução. Complementou, dizendo que os policiais 
não têm seus direitos fundamentais garantidos, mas existe uma expectativa da população de 
que a Polícia seja garantidora de direitos. Disse que não iria falar do Policial Militar, porque 
este é proibido do direito de filiação partidária, de sindicalização, da livre manifestação do 
pensamento e que, para participar de uma audiência como esta, teria de ter uma autorização 
do Comando. Com relação aos policiais civis, falou que o STF decidiu proibi-los do direito 
de greve, que é previsto na Constituição Federal para todos os trabalhadores, com o argumento 
de que são equiparados aos soldados, mas isto é a militarização da segurança pública no Brasil. 
Sugeriu que a categoria dos policiais civis deve se organizar para reivindicar junto ao poder 
político o cumprimento dos seus direitos, e não ser considerado um motim da extrema direita, 
de bolsonaristas. Complementou, dizendo que muitos dos policiais são da esquerda, 
antifascistas e que lutam constantemente pelos direitos do policial trabalhador. Acrescentou 
que é necessário que os policiais abandonem a ideia de serem heróis e prestem serviço para a 
população e não somente para os interesses do poder político. Retomando a palavra, o Senhor 
Deputado Hilton Coelho parabenizou a explanação e comentou sobre a necessidade da 
desmilitarização e do direito de greve e que o Estatuto da Polícia é do tempo do AI-5 e que 
não foi retirado da Constituição de 1988. Explicou que tudo isso reflete nas outras polícias, 
inclusive nas guardas municipais. Acrescentou que os policias estão envolvidos numa 
sociedade desigual, desvalorizados em seus direitos, como o de Nível Superior. Dessa 
maneira, concluiu, não haverá uma Polícia Investigativa com seus direitos garantidos em lei.  
Com a palavra, o Senhor  Gildécio Souza, Diretor de Planejamento e Administração da Polícia 
Civil e Representante da Delegada Geral do Estado da Bahia, Heloísa Campos de Brito, 
saudou todos os presentes. Agradeceu o convite e afirmou que as demandas da Audiência 
serão passadas para a gestão maior da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública da 
Bahia, com o aval do Poder Legislativo. Considerou que todas as reivindicações são justas e 
que a Polícia é o conjunto dos delegados, dos investigadores e dos escrivães. O Senhor 
Deputado Hilton Coelho enfatizou a Resolução que trata do reconhecimento do Salário de 
Nível Superior, a chamada Classificação Remuneratória, definida na Lei Orgânica da Polícia 
Civil do Estado da Bahia, e que ainda não teve uma resposta por parte dos governos, inclusive 
do Governo Rui Costa. Com a palavra, o Senhor Roberto José da Silva, policial civil, membro 
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pesquisador de Segurança Pública, saudou as 
Deputadas Maria del Carmen e Fátima Nunes, o Dr. Orlando Zaccone, e, em nome do 
presidente do Sindpoc, Dr. Eustácio Lopes, saudou todos os presentes. Criticou o modelo dual 
e anacrônico das Polícias do Brasil (Civil e Militar), que só existe em mais três países do 
mundo, que, de um lado, é um modelo militarizado e, de outro, é uma Polícia judiciária que 
não se comunicam entre si. Trouxe o resultado de uma pesquisa feita sobre análise de custeio 
e proposta de otimização sistêmica, em que elencaram o orçamento de 2018, 2019 e 2020, que 
previram de investimento apenas 240,00 mil reais, enquanto o custeio, em 2018, e nos outros 
anos foi o mesmo, não variou muito, ficou em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais, 
incluindo a Polícia Técnica. Complementou, dizendo que, a partir disso, tem-se o cenário de 
violência e medo, domínio das franquias do Narcotráfico, no caso o PCC e o Comando 
Vermelho, que estão estendendo as suas fronteiras. Informou que, por outro lado, a Polícia 
Judiciária, que é a Polícia Civil, vem repetindo as ações desde o Século XIX, quando foi 
criada, enquanto o crime organizado avança. Disse que investir na investigação policial é a 
certeza da punição e que os governos investem apenas na política do que é visível. Trouxe 
dados do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019 de que as elucidações são 
muito poucas, outras sequer são encontradas e que a cada 100 pessoas que perdem as suas 
vidas apenas 5 casos são elucidados na sua autoria, o que se torna uma vantagem para o 
Narcotráfico. Questiona sobre qual é o negócio da Polícia Judiciária e propõe o levantamento 
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de um custo por procedimento e a apresentação de uma proposta de otimização 
sistêmica, confeccionando uma matriz de cálculo, elaboração de um índice que 
indica esse cenário de custeio e a construção de apontamentos conclusivos. Para 
isso, utilizam dados do SGE - Sistema  de Gerenciamento de Estatística da 

Secretaria de Segurança Pública. Questiona se os deputados estaduais têm acesso a esse 
Sistema de Gerenciamento de Estatística da Segurança Pública, porque é importante tê-los. 
Informou que a pesquisa foi publicada numa revista internacional da América Latina, a 
Brasilian Journal of Development, e também foi apresentada no Seminário de Altos Estudos 
em Direito. Disse que, dentre as cidades de maior custeio, a de Itabuna saiu por mais de 9 mil 
reais cada procedimento. Criticou o modelo de gestão que tem custos em cidades que não 
precisam e ter um olhar diferenciado para o termo circunstanciado. Propôs que se crie o cargo 
de Polícia Judiciária à junção do investigador ou escrivão, e que esse oficial de polícia 
judiciária possa estar nessas cidades fazendo procedimentos. Propôs se repensar um novo 
modelo, uma nova engenharia na gestão da Segurança Pública e, no caso da Polícia Judiciária, 
não se tem nem o Manual de Investigação para alguns crimes. É preciso pensar um novo 
modelo sistêmico e otimizar isso. E que a produtividade esteja associada ao mecanismo da 
modernidade, com a introdução de tecnologias. Disse que não é dar a arma e a carteira, mas 
profissionalizar. Pontuou que não estava falando em dinheiro, mas numa reengenharia, de uma 
redefinição de modelo. O deputado Hilton Coelho ressaltou a questão do ciclo de polícia, da 
carreira única e todo um programa para uma segurança pública garantidora de direito de fato. 
Com a palavra, a Deputada Maria del Carmen Lula saudou todos os presentes, parabenizou o 
proponente da Audiência Pública e a categoria de policiais civis pela capacidade de 
mobilização do número de pessoas presentes. Elogiou o Sindpoc por trazer questões 
importantes da categoria. Lembrou que a reavaliação das Polícias do Estado é uma 
necessidade observada há muitos anos. Disse que sem desmilitarização não conseguiremos 
avançar, como é importante e como é necessário se fazer, e que, no seu dia-a-dia, a Polícia 
Militar, na sua ação, parece que está enfrentando inimigos, quando deveria ser um trabalhador 
da segurança pública, estabelecendo uma relação de respeito e de garantias dos direitos 
humanos. Colocou-se à disposição para lutar por salários justos e de reconhecimento da 
importância do papel e da necessidade de se reestruturar e de se fazer uma reengenharia nas 
ações e na forma de atuar, inclusive de distribuir o contingente que existe hoje de policiais 
pelo Estado inteiro. Concluiu, dizendo que espera que, ao final, possam levar propostas ao 
Governo do Estado da Bahia e à Secretaria de Segurança Pública e reavaliar a forma e o 
funcionamento da Polícia Militar e da Polícia Civil, principalmente, que é a que está sendo 
debatida. Com a palavra, o Senhor José Amando, jurista, delegado de Polícia e advogado, 
saudou todos os presentes e agradeceu o convite. Iniciou sua fala chamando a atenção para o 
momento histórico por que passa o País, quando o sistema institucional está em crise, em 
diversos aspectos, e que a Polícia é apenas um braço disto. Falou que a estrutura estatal foi 
pensada no Século XIX e que uma Quarta Revolução Industrial que irá extinguir milhares de 
postos de trabalho, por conta da informatização das empresas. Acrescentou que essa 
alternância entre governos democráticos e governos autoritários é consequência de uma 
estrutura de Estado pensada em 1891, inclusive a Polícia Militar, que nasce com um caráter 
patrimonialista e não para gerar segurança à população. Acrescentou que o modelo 
constitucional de 1988 está esgotado, porque o modelo foi pensado para que as estruturas do 
Estado estivessem eternamente sob tensão, com o Legislativo colocado contra o Executivo e 
vice-versa, assim como o Judiciário. Chamou a atenção para as exigências cada vez maiores 
da sociedade civil, com um Estado brasileiro letárgico e propositivo. Complementou, dizendo 
que a crise da Polícia Civil é apenas um reflexo da crise dos três Poderes e da democracia. 
Lembrou que a Lei 11.370/2009, que alterou a forma de ingresso dos investigadores de 
Polícia, escrivães, peritos técnicos, exige escolaridade de nível superior, cria uma norma de 
eficácia limitada e que é preciso que seja encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia um 
Projeto de Lei para que o direito seja regulamentado, embora ele já exista. Disse que os 
deputados precisam fazer o encaminhamento ao governo do Estado para que se cumpra uma 
norma legal e o preenchimento de uma lacuna legislativa para sanar uma omissão do Estado. 
Sugeriu que os parlamentares se baseiem na Lei 11.370/2009, especificamente no Parágrafo I 
do Art, 46º, tendo em vista que ele ainda não foi implementado. Sugeriu que deva ser 
encaminhado um ofício com cópia da ata desta sessão à Casa Civil para que abra um debate 
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sobre a reestruturação da carreira da Polícia Civil do Estado da Bahia, porque 
existe o amparo legal. Com a palavra, a Senhora Deputada Fátima Nunes Lula, 
presidente da Comissão Especial de Promoção da Igualdade, cumprimentou o 
Deputado Jacó, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a Deputada Maria 

del Carmen, presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano, saudou todos os 
presentes e parabenizou o deputado Hilton Coelho pela iniciativa da Audiência Pública. Falou 
sobre a importância do debate do tema para a sociedade e dos mais de quatrocentos 
participantes que alcançou esta Audiência. Solidarizou-se com o compromisso de ampliar o 
debate sobre o tema com o Governador e com a Segurança Pública para encontrar o melhor 
caminho. Concluiu, dizendo que estamos vivendo um momento de contradição na sociedade, 
porque é defensora da vida, e lembrou das mortes do caso Atakarejo. Com a palavra, o Senhor 
Eustácio Lopes, Presidente do Sindicato da Polícia Civil da Bahia, agradeceu o convite, 
saudou todos os presentes e afirmou que foi enviado, em 2016, um Relatório do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia à ALBA e à Secretaria de Segurança Pública da Bahia, à Polícia 
Civil e ao Governo do Estado da Bahia, ao Ministério Público, dizendo que a Polícia Civil do 
Estado da Bahia precisa de um novo modelo de gestão, mas que não teve suas demandas 
atendidas. Lembrou que a falta de punição gera a violência. Relatou que o crime ocorrido no 
caso Atakarejo mostra que o Estado está ausente, falido, e quem determina as leis é o crime 
organizado. Disse que a falta de estrutura, de efetivos, de suporte tecnológico e de valorização 
são impostos aos policiais civis, que são obrigados, mesmo com comorbidades e considerados 
idosos com mais de 60 anos, a trabalharem na Pandemia. Acrescentou que a política de 
segurança na Bahia é de exclusão e de extermínio da população negra, porque quando não 
sãos oferecidos aos policias civis boas condições de trabalho, aparato tecnológico, valorização 
salarial, o cidadão é tratado como inimigo, e a política é de extermínio. Informou que as 
facções criminosas entraram na Bahia pelas fronteiras, porque o trabalho no interior é 
insuficiente, o Estado não fornece o mínimo necessário, como água, combustível, material de 
cartório e informática, faltando teclado, mouse em algumas delegacias do interior. Finalizou 
solicitando que a Comissão acolha o Projeto de Modernização da entidade e lembrou que os 
policiais querem qualidade e aplicação de novas ferramentas tecnológicas, como foi feito com 
a Saúde no Estado, que recebeu investimentos que atenderam às necessidades.  Com a palavra, 
o Senhor Luiz Carlos agradeceu à Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública por 
acolher essa demanda histórica da Polícia Civil. Falou que, a partir da Lei 11.370/2009, o 
cargo de escrivão investigador, perito técnico, são cargos de carreira de Nível Superior e que, 
já no final da carreira, ganha 30% da remuneração de um Delegado de Polícia, que a maioria 
dos policiais vive na Periferia, em bairros populares, tem que pegar ônibus, tem de andar 
armado, porque ele é policial 24 horas, e que a isenção do IPVA seria uma remuneração 
indireta, favorecendo a categoria, mas o objetivo é o salário de Nível Superior e melhores 
condições de trabalho nas unidades. Disse que ninguém está querendo salário igual ao dos 
delegados, mas justiça no que é devido. O Deputado Hilton Coelho destacou que já são mais 
de 400 participantes. Com a palavra, a Senhora Clarissa Gomes, Presidente do Sindicato dos 
Peritos Técnicos da Bahia, saudou todos os presentes, parabenizou o Deputado Hilton Coelho 
pela Audiência Público, parabenizou também a categoria pela mobilização. Afirmou que o 
policial civil existe para pensar a investigação e que não é para executar ou para ostentar, que 
são garantidores dos direitos e liberdades constitucionais. Chamou a atenção de que o que 
ocorre hoje é uma inversão total de valores e de fundamentos dentro da sociedade civil, porque 
a polícia não é instrumento de poder, mas instrumento da sociedade, para devolver-lhe 
dignidade, segurança, promover uma sociedade saudável. Disse que a forma como são tratados 
é a forma como devolvem para a sociedade, porque a dignidade está atingida e não estão 
conseguindo trabalhar dignamente. Finalizou, dizendo que tem a convicção de que os 
objetivos serão alcançados. Com a palavra, o Senhor Deputado Jacó Lula da Silva, Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, parabenizou o Deputado Hilton Coelho pela condução dos 
trabalhos na Presidência desta Audiência Pública, falou da satisfação de a Comissão estar 
realizando a terceira Audiência Pública este mês e aprovou uma agenda extensa, com vários 
temas, inclusive a discussão do que significa Direitos Humanos e Segurança Pública e a 
importância do debate dos Policiais Civis por melhores condições de trabalho e salários dignos 
para a categoria. Falou que a Comissão vai encaminhar as proposições e demandas que foram 
feitas para a Casa Civil do Estado, porque, na Comissão de Direitos Humanos, não existe cor 
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partidária, mas, sim, causas. Com a palavra, o Senhor Francisco Deniara, policial 
civil e Integrante do Movimento Juntos Somos Mais Fortes, saudou todos os 
presentes, em especial os colegas policiais civis, e a Comissão de Direitos 
Humanos e Segurança Pública da ALBA, na pessoa do Presidente Jacó Lula da 

Silva. Em seguida, pediu um momento de reflexão por todos aqueles colegas policiais civis 
que tiveram suas vidas abreviadas, vítimas do COVID-19, e que a vacina chegue logo para 
todos os povos do mundo. Falou que a luta dos policiais civis pelo salário de Nível Superior 
é travada desde 2013, quando policiais civis se conscientizaram que nenhum outro pleito 
poderia atender à demanda da categoria por dignidade institucional, funcional e que fosse 
replicada no atendimento de qualidade para a população baiana. Chamou a atenção de que não 
se trata de campanha salarial, com negociação com o Governo para nos conceder aumento 
salarial, mas de se manifestar contra uma ação do governo, e não uma omissão o que está 
sendo implementado.  Salientou que a categoria é maltratada pelo Governo e dentro da própria 
instituição. Mostrou que, na Lei Orgânica, essa normatização seja efetivada, e que isso 
reverbere no tratamento à sociedade. Explicou que esse conjunto de fatores negativos se 
refletem no atendimento ao público, na resposta que não conseguem dar à sociedade na 
elucidação de crimes e no bom atendimento e no acolhimento da população que precisa e que 
procura a Polícia Civil e seus profissionais de investigação.  Disse que os investigadores, 
escrivães e peritos perderam o afeto institucional, cumprindo apenas as obrigações formais, 
desmotivados, desvalorizados, relegados a desvio de função. Salientou que a categoria não 
quer carros ultramodernos, coletes de última geração, armas, mas uma remuneração digna da 
atividade que exercem como profissionais de investigação, como determina a Lei Orgânica. 
Lembrou que já houve 2 concursos, que eles reconhecem isso, mas recebem um adicional por 
titulação, por pós-graduações, doutorados e pós-doutorados, mas não reconhecem quando é 
para fazer a classificação remuneratória desses mesmos servidores. Explicou que o 
Movimento Juntos Somos mais Fortes reúne entidades da Polícia Civil, investigadores, 
investigadores, investigadoras, escrivães, escrivãs, peritos e peritas técnicos da Polícia Civil 
do Estado da Bahia. Com a palavra, o Senhor Denilson Neves, Policial Civil e Integrante do 
Movimento Policiais Antifascismo, saudou todos os presentes, agradeceu à Comissão de 
Direitos Humanos e Segurança Pública pela audiência com falas tão qualificadas. Iniciou, 
dizendo que os policiais civis estão pedindo socorro, que vivem numa polícia dualizada, em 
que existem duas Polícias dentro de uma Polícia: a Polícia que dirige a instituição, que é a que 
o Governo notabiliza, e a Polícia do chão de fábrica, formada por investigadores e 
investigadoras, escrivães e escrivãs, peritos técnicos e peritas técnicas. Disse que esses 
policiais estão doentes, drogados, envolvidos no alcoolismo, em desespero, se suicidando, 
com doenças crônicas e sem nenhum estímulo para trabalhar, além de existir uma política 
pública que coloca a Polícia Civil numa posição de secundarização pela militarização da 
Polícia Civil. Salientou que as investigações feitas pelos Setores de Investigação da Polícia 
Civil precisam ter a anuência de militares, coordenados por militares, precisam pedir 
permissão aos militares para investigar. Finalizou, dizendo que este não é um discurso 
corporativista, economicista, mas que o governador possa implementar a reclassificação 
remuneratória. Com a palavra, a Senhora Dona Mira, Coordenadora do Movimento Sem Teto 
de Salvador, agradeceu o convite, disse que todos deveriam viver num estado democrático de 
direito, poder ter segurança nas ruas. Continuou dizendo que, para isto, é necessária uma 
Polícia Civil Investigativa com salário digno, com estrutura para trabalhar. Informou que o 
Grupo Reaja esteve na porta da Governadoria, pedindo sobre isso, porque a população sofre 
com a ausência de uma política pública de segurança que possa dar um serviço de qualidade. 
Com a palavra, o Senhor Giffoni, Policial Civil, saudou todos os presentes e agradeceu ao 
Deputado Hilton pelo espaço de fala. Falou a respeito da luta da categoria da Polícia Civil e 
da falta de representantes na ALBA. Disse que a Polícia Civil está se destruindo de dentro pra 
fora, que a culpa é do gestor, como numa empresa que está falindo, que o policial ganha cargo 
comissionado se for subserviente, embora existam pessoas mais competentes. O Senhor 
Antônio Moraes, escrivão de Polícia, saudou e agradeceu ao Presidente da Audiência a 
realização do evento, falou do dia-a-dia do seu trabalho e que busca fazer o melhor 
atendimento e encaminhamento. Disse que não se pode estar mal vestido, ter um linguajar 
vulgar como Policial Civil e que os delegados transformaram as delegacias em cartórios de 
luxo. Finalizando, disse que o que mais tem na Polícia Civil é registro de ocorrência trazido 
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por policial militar. Com a palavra, o Senhor Edvaldo Santos, Investigador de 
Polícia Civil, pediu a correção do salário de Nível Superior da Polícia Civil, que 
os deputados abracem a causa. Com a palavra, o Senhor Alberto Fábio Menezes 
Pereira, Policial Civil, pediu a fiscalização do Poder Executivo e afirmou que a 

estrutura interna da Polícia Civil está falida, que existem duas polícias: a da pirotécnica e a 
outra. Disse que há uma falta de comprometimento dos gestores, e o que estão pedindo é uma 
reparação salarial. Falou que trabalha 24 horas e folga 5 dias, o que é um prejuízo para a 
sociedade. Disse que 95% da categoria está gritando e diz que, se este não é um modelo 
funcional, é porque não funciona. Finalizando, o Deputado Hilton Coelho abriu para as 
considerações finais. Com a palavra, o Senhor Francisco Araújo, do Movimento Juntos Somos 
mais Fortes, disse que é necessário atender bem ao público, mesmo que se saiba que não vai 
solucionar a demanda da população, por causa de uma estrutura arcaica. Depois, passou-se a 
palavra para o Senhor Eustácio Lopes, que alertou que o perfil de corrupção não é o perfil do 
policial civil e agradeceu a participação de todos os policias civis. Com a palavra, a Senhora 
Clarissa Gomes destacou que houve uma movimentação da categoria no sentido de apostar 
nessa luta e nos seus representantes. A Deputada Maria del Carmen reafirmou o seu 
compromisso e se colocou à disposição da categoria. Retomando a palavra, o Senhor 
Presidente dos Trabalhos, Deputado Hilton Coelho, agradeceu as presenças e participações 
que legitimaram esta Audiência Pública. Em seguida, ressaltou os encaminhamentos que 
foram feitos pelos participantes, enalteceu a aula de Segurança Pública que foi dada e afirmou 
que é preciso discutir mais a respeito da Lei n° 11.370/2009, que “Institui a Lei Orgânica da 
Polícia Civil do Estado da Bahia, e dá outras Providências”, que vem sendo anulada. Ratificou 
que irá fazer uma Indicação ao Governador e produzirá um Ofício para a Casa Civil para abrir 
de imediato uma mesa de debates para a efetivação da Lei. Nada mais havendo a ser discutido, 
o Senhor Presidente agradeceu a todos os presentes e encerrou a presente Audiência Pública, 
às treze horas e quinze minutos, cujo inteiro teor encontra-se gravado na Plataforma Digital 
da Assembleia Legislativa da Bahia. E para constar, eu, Elbani de Oliveira, secretária desta 
Comissão, lavrei o presente Relatório, o qual, lido e aprovado, será assinado por todos para 
que produza os efeitos legais. Sala de Reuniões do Zoom, 30 de abril de 2021.   

 

Deputado Jacó Lula da Silva 

Deputado Hilton Coelho 

Deputada Maria del Carmen Lula 

Deputado Fátima Nunes Lula 

[REL/Direitos Humanos] 
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