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CARTA ABERTA 

 

Em virtude dos últimos acontecimentos ocorridos na política baiana, 

sobretudo com a saída do Partido Progressista da Base Governamental - PT e 

no já anunciado apoio político ao candidato de oposição ACM Neto, o cenário 

politico atual sofreu mudanças profundas para o pleito a ocorrer em 2022. 

Em Camaçari, o PP - Partido Progressista não é e nunca será um projeto 

familiar ou um projeto individual, como muitos pareciam e parecem acreditar. 

Será sim, um partido com história e compromisso com os trabalhadores e a 

defesa dos interesses de toda coletividade nas áreas sociais e econômicas. 

Isto se expressa na oposição consciente e no combate a todas as formas 

de corrupção e descompromisso com o povo de Camaçari. 

Em Camaçari, pelo esforço e abnegação de TODOS os candidatos que 

concorreram ao pleito municipal de 2020, o partido conseguiu a obtenção de uma 

cadeira no poder legislativo, elegendo a hoje Vereadora Professora Angelica. 

O resultado obtido é responsabilidade de TODOS os candidatos e do atual 

Presidente da Comissão Provisória Ari Barbosa, que contou com o 

assessoramento jurídico prestado ao partido nas eleições municipais pelo 

advogado Thiago Santos Bianchi, que ajuizou inúmeras ações em nome do 

partido progressista, obtendo resultados favoráveis que beneficiaram o partido, 

diante da inercia da coligação majoritária, bem como e sobretudo livrando todos 

os candidatos das severas sanções de inelegibilidades, mantendo, assim, o 

mandato da vereadora Prof. Angelica. 

O cenário político mudou de configuração e Camaçari está inserida nesse 

contexto, face ao cenário estadual. 

Diante do quadro ora desenhado, a presidência da Comissão Provisória do 

Partido Progressistas de Camaçari convocou todos os candidatos participantes 

do pleito de 2020, tanto em representação da agremiação nas eleições 

majoritárias quanto nas proporcionais, em duas ocasiões e como sempre se 

constatou a ausência daquele que hoje se auto intitula líder do Partido em 

Camaçari, Sr. Fabio Lima, sendo esta última convocação no dia 29\03\2022. 

A unanimidade dos presentes ficou estabelecido que somente detém 

legitimidade na representação desta agremiação na seara municipal, o 

Presidente da Comissão Provisória, Sr. Ari Barbosa e da vereadora Angelica, a 

atual detentora de mandato eletivo neste município. 
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Quanto as tratativas que vem sendo noticiadas pelos veículos de 

comunicação, realizadas pelo candidato a vice prefeito no pleito de 2020, Sr. 

Fabio Lima, junto a presidência da Diretoria Executiva Estadual, Sr. Vice-

Governador João Leão e do Prefeito de Camaçari, Sr. Antônio Elinaldo, as 

mesmas não encontram respaldo estatutário, jurídico quiçá a aprovação dos 

candidatos que concorreram ao pleito e que são aqueles que fazem com que o 

partido possua representatividade em âmbito municipal. 

Voltamos a frisar que não reconhecemos Fabio Lima como nosso líder 

maior até poque nunca foi visto nos momentos em que partido mais precisava, 

tendo sempre se fazendo ausente, omisso e inerte. 

Não reconhecemos também o Deputado Niltinho como autoridade máxima 

e garantidor de representatividade no município, até porque nunca fez nada nem 

pelo partido, muito menos para o município. 

Em Camaçari, os candidatos e filiados do partido não toleram nem nunca 

tolerarão pretensos líderes que buscam benefícios pessoais nem comungam 

com este ideário, sem conseguir viver esta pratica. Ao contrário, purifica o partido 

a coesão de pessoas que lutam por uma causa comum, fortalecendo-o.  

Os votos que o partido obteve em 2020 vieram do apoio consciente de 

eleitores ou da exploração da miséria e esperança das pessoas, visto que o 

partido não recebeu um único centavo do fundo partidário/eleitoral ou outros 

recursos que os candidatos teriam direito. 

Concluindo, os votos que obtivemos sem apoio moral, físico ou financeiro 

da diretoria Nacional e Estadual serviram para fortalecer a legenda do partido e 

eleger a vereadora Angelica e não a falsos lideres, que hoje usurpam dos direitos 

que não lhe são devidos para se fortalecer e alimentar suas ilusões, 

apresentando-se como donatários do partido. 

Assim, queremos enfatizar categoricamente que reconhecemos a liderança 

do atual Presidente da Comissão Provisória Ari Barbosa, e desconsideramos a 

pretensa liderança imposta pelo Sr. Fabio Lima, que deselegantemente se 

apresenta como dono do partido, escudado pelo Deputado Estadual Niltinho. 

Att.  

 

Partido Progressistas de Camaçari 

 

 


