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NOTA DE REPÚDIO 

À REALIZAÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALVADOR EM COMEMORAÇÃO AOS 71 ANOS DE FUNDAÇÃO DO 

ESTADO DE ISRAEL E À CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO DA 

CIDADE DO SALVADOR AO EMBAIXADOR YOSSI AVRAHAM SHELLEY 

 

Dia 14/05/19, em meio aos covardes bombardeios que Israel voltou a 

promover contra a população civil palestina de Gaza, a Câmara Municipal 

de Salvador, por iniciativa da vereadora e bispa Lorena Brandão, realizará 

Sessão Especial em comemoração aos 71 anos de fundação do Estado de 

Israel e concederá título de Cidadão da Cidade do Salvador ao Embaixador 

Yossi Avraham Shelley. 

Como é sabido, a controversa criação do estado israelense expulsou 800 mil 

palestinos de seu território e vitimou milhares de pessoas nos últimos 71 

anos. Para o historiador israelense Ilan Pappé, trata-se de uma limpeza 

étnica, já os árabes denominam tal evento de NAKBA, cuja tradução é 

catástrofe. 

Sob a ótica do Direito Internacional há consenso de que se trata de ocupação 

beligerante, na qual um estado é criado através da invasão de territórios por 

meio da força. 

Hodiernamente, os estudiosos do tema entendem que milhares e milhares 

de palestinos estão vivendo em situação de apartheid, com o agravante de 

que Israel detém o domínio dos recursos naturais e da água. Ademais, o 

Estado Israelense, com o apoio das grandes potências, difundiu o 

sentimento de xenofobia contra o povo árabe e as consequências já são 

visíveis ao redor do mundo. 

Em breves linhas, estes são os acontecimentos que Salvador, através da sua 

Câmara Municipal, pretende comemorar no próximo dia 14/05/19. 

Frise-se que apoiando e realizando a referida sessão, a Câmara Municipal 

de Salvador estará legitimando um Estado acusado pelo Conselho de 

Direitos Humanos da ONU de crimes de guerra e crimes contra a 

humanidade, conforme matéria publicada pelo Jornal O Globo, na edição de 

28/02/19. 
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Legitimará, ainda, o crime de xenofobia tipificado no art.20 da Lei do Crime 

Racial nº 7.716/89 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. 

A referida sessão desrespeitará, ainda, o Decreto nº 4.388/2002 que 

promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, 

especialmente no que tange ao seu art.7º, h: 

h) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser 

identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, 

étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como 

definido no parágrafo 3o, ou em função de outros critérios 

universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito 

internacional, relacionados com qualquer ato referido 

neste parágrafo ou com qualquer crime da competência 

do Tribunal;  

Neste sentido, a Câmara Municipal de Salvador, ao realizar a referida sessão 

especial, de cunho eminentemente racista, utilizará a máquina estatal para 

promover as ideologias religiosas da bispa e vereadora Lorena Brandão, filha 

do Bispo Átila Brandão, criador e líder da Igreja Batista do Caminho das 

Árvores. 

Esquece-se, a referida vereadora, e também a Câmara Municipal de 

Salvador, que o Brasil é um país laico que rege-se, nas suas relações 

internacionais, pelos seguintes princípios constitucionais encartados no 

art.4º: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 
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VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Os grifos acima demonstram que a sessão especial, ao tomar partido de 

Israel, país invasor, opressor, racista e genocida, estará em flagrante 

desrespeito à Carta Magna, a qual preconiza a defesa da paz, dos direitos 

humanos e o repúdio ao racismo. 

Na mesma esteira, a Constituição Federal, em seu art.19, I, impõe que:  

Art.19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-

los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 

eles ou seus representantes relações de 

dependência ou aliança, ressalvada, na forma da 

lei, a colaboração de interesse público. 

Da simples leitura do texto constitucional depreende-se que a realização da 

sessão especial para comemoração da fundação do Estado de Israel, diante 

da completa ausência de interesse público municipal, nada mais é do que  

uma aliança do Poder Legislativo soteropolitano com a  Igreja Batista do 

Caminho das Árvores e com os princípios religiosos por ela perpetrados e 

internacionalmente concebidos como xenófobos.  

Ademais, a conduta da vereadora Lorena Brandão, enquanto representante 

popular, ao ser devidamente investigada pelas autoridades competentes, 

pode ser entendida como crime de prevaricação, estipulado no art.319 do 

Código Penal, visto que consiste na prática de ato para satisfazer interesse 

ou sentimento pessoal. Isso porque não há correlação lógica ou vinculação 

histórica entre a cidade de Salvador e o estado israelense. Em verdade, o 

motivo da comemoração proposta pela bispa é a crença evangélica de que 

a criação do Estado de Israel é o cumprimento de uma promessa bíblica. 

Nada mais do que isso. Assim sendo, o local propício para o júbilo dos que 

assim creem é a igreja e não a Câmara Municipal da Cidade de Salvador.  
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Os atos da citada vereadora podem, ainda, ser tipificados pelas autoridades 

como improbidade administrativa (art.11, I da Lei nº 8.429/92), por atentar 

ostensivamente contra os princípios da Administração Pública estipulados 

na Constituição Federal de 1988. 

Verifica-se, ainda, que não há qualquer pertencimento por parte da cidade 

de Salvador que justifique a homenagem ao Estado de Israel e ao seu 

representante. Não há, ainda, justificativa plausível para que esta cidade se 

posicione favoravelmente a um dos lados de um conflito internacionalmente 

complexo, ainda mais quando este lado é flagrantemente genocida. 

Por fim, carece de explicação a concessão de título de cidadão da cidade de 

Salvador ao embaixador de Israel, principalmente porque o art. 204 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Salvador dispõe que: 

Art.204 - As honrarias poderão ser concedidas a 

personalidades nacionais ou estrangeiras, radicadas no 

País ou a ele vinculadas, comprovadamente 

merecedoras e com relevantes serviços prestados ao 

Estado ou ao Município. 

§1º Aqueles que, pessoalmente ou através de 

associações ou organizações credenciadas sem fins 

lucrativos, tenham trabalhado ou estejam trabalhando 

em serviço de relevante assistência social, 

reconhecida como benéfica à coletividade 

soteropolitana, poderão ser agraciados com as 

referidas honrarias mencionadas nos incisos I, II e III do 

artigo anterior. 

Art.207 - O Projeto de concessão de honraria será 

submetido à discussão única, com parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça e Redação Final e, se couber, 

da de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e a sua 

aprovação dar- se-á mediante o voto favorável de, pelo 

menos, 2/3 (dois terços) dos integrantes da Câmara, em 

votação simbólica. 

Neste sentido, é propício questionar: Quais são os relevantes serviços 

prestados pelo Embaixador Yossi Avraham Shelley ao município de Salvador 

ou à coletividade soteropolitana? 



5 
 

 

Em que se fundamenta o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e 

Redação Final, se é que este existe? 

Importa frisar, ainda, que a aludida homenagem caminha na contramão das 

campanhas mundiais, em especial do BDS, boicote global contra Israel que 

ganha cada vez mais força por preconizar que o regime imposto pelo estado 

israelense aos palestinos equivale ao apartheid da África do Sul. São adeptos 

ao boicote artistas como Roger Waters, Elvis Costello, Lauryn Hill, sem falar 

na Orange (gigante francesa de telefonia móvel), União Nacional de 

Estudantes da Grã-Bretanha, instituições judaicas como A Voz Judaica pela 

Paz e tantas outras. 

Por fim e com aflorado sentimento de indignação compartilhado por tantos 

outros, os signatários abaixo apresentam a presente NOTA DE REPÚDIO, 

requerendo o CANCELAMENTO da sessão comemorativa do dia 14/05/19, 

bem como o CANCELAMENTO da concessão do título de cidadão da cidade 

do Salvador ao Embaixador Yossi Avraham Shelley, pelos motivos já 

expostos, por tantos aqui não explicitados e por ser absurdo, vergonhoso, 

triste e revoltante que a Câmara Municipal de Salvador apoie o racismo, a 

xenofobia, o genocídio, o apartheid, os crimes contra a humanidade, os 

crimes de guerra e a ideologia religiosa da bispa Lorena Brandão, a quem 

coube tal iniciativa. 

Salvador, 09 de maio de 2019. 

SE VOCÊ APOIA ESTA CAUSA ENCAMINHE SEU NOME COMPLETO! 

 

1. Comitê de Solidariedade com a Palestina- Bahia 

 

2. Nádia Jalal 

Advogada 

RG 6.356.212-07 SSP-BA 

 

3. Rogério Ferrari 

Fotógrafo 
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4. André Trajano 

Médico 

 

5. Mayra Husein 

Médica 

RG 11735770-76 SSP-BA 

 

6. Fabrício Lima 

Jornalista 

RG 09012575-40 SSP-BA 

 

7. Luan Queiroz Barral 

Estudante de Direito da UFBA 

RG 1457309645 SSP-Ba 

 

8. Lindinalva de Souza Batista 

Professora 

RG 521763 63 SSP-BA 

 

9. Daniel Barral 

Psicólogo 

RG 1340230569 SSP-BA 

 

10. Suzana Argollo 

Empresária 

RG 1.597.363-82 SSP-BA 

 

11. Camele Queiroz 

Cineasta 

RG 705609863 SSP-BA 
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12. Fabrício Ramos 

Cineasta 

RG 08903806-19 SSP-BA 

 

13. Juliano Antônio Campos 

Advogado 

RG 26.710.728-6 SSP-BA 

 

14. Caroline Miranda 

Estudante de Medicina 

RG 1175413038 SSP-BA 

 

15. Ivã Taiuan Fialho Silva 

Estudante de Medicina 

RG 1361050179 SSP-BA 

 

16. Luciano Bastos Barbosa 

Médico 

RG  7690627-25 SSP-BA 

 

17. Lígia dos Santos Bispo 

Estudante de Geografia 

RG 12825429-74 SSP-BA 

 

18. Leomárcio Araújo da Silva 

Membro da Cooperativa Mista de Produção e Comercialização 
Camponesa da Bahia 

RG 10171356-81 SSP-BA 
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19. Carlos Roberto Santos Araújo Filho 

Jornalista 

RG 53230475-5 SSP-BA 

 

20. Everton Menezes 

Drag Queen 

RG 3500914 SSP-BA 

 

21. Paula Alves César Araújo 

Produtora Cinematográfica 

RG 2.317.173 SSP-RJ 

 

22. Vivian Ferreira Padilha Correia 

Advogada 

RG 1480096547 SSP-BA 

 

23. Adriana Gouvêa Dumas 

RG 2975966-83 

 

24. Mariucha Cirne Marinho Seibert 

Advogada 

RG 0661155153 SSP BA 

 

25. Rafael Oliveira Santana 

 

26. Heitor Lemos 

Estudante 

RG 1363646915 SSP-BA 
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27. Luiz Fernando Caldeira Júnior 

Arquiteto 

RG 06524499-05 SSP-BA 

 

28. Isadora Browne Ribeiro 

RG 423.625-47 

 

29. Diego Santiago do Carmo 

Contador 

 

30. Márcia Aparecida Franco da Silva 

Empresária 

RG 01229.809-30 SSP-BA 

 

31. Cleidiomar Trapiá de Oliveira 

Estudante 

RG 1466597402 SSP-BA 

 

32. Marcos da Silva Costa 

Artista Visual 

RG 0836970390 

 

33. Adriana da Silva Ferreira 

Historiadora 

RG 2.275829-18 

 

34. Cláudio Baltazar Silva Dias 

Agrônomo 

RG 493296506 SSP-BA 
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35. Nannyrose Neftara Santos Harnett 

Dançarina 

RG 1311832149 SSP-BA 

 

36. Tássia Catarina Guimarães Carvalho Ferreira 

Jornalista 

RG 3804146 SSP-BA 

 

37. Luiz Cláudio Fortes 

Administrador 

RG 4645325-31 SSP-BA 

 

38. Nelson Ricardo da Costa Pinto Júnior 

Engenheiro 

 

39. Rita de Cássia Oliveira Leite 

Massoterapeuta 

RG 143264850 SSP-BA 

 

40. Nirlyn Seijas Castillo 

Artista 

RG 2290228397 SSP-BA 

 


