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Promotor Heron Gordilho é o mais novo Cidadão de Salvador
Título outorgado em sessão solene, nesta quinta-feira (8), foi proposto pelo vereador Marcell Moraes

O amor do promotor do Meio Ambiente Heron José de Santana

Gordilho por Salvador é inquestionável e este sentimento é

indissociável de sua atuação em defesa dos animais da cidade.

Esta unidade amorosa pela capital baiana e pelos animais foi

celebrada na Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Marcell

Moraes (PV), com a outorga do Título de Cidadão de Salvador ao

integrante do Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA). O

presidente do Legislativo Municipal, vereador Paulo Câmara

(PSDB), dirigiu a sessão solene, na noite desta quinta-feira (8), no

Plenário Cosme de Farias.

Conforme o vereador Marcell Moraes, o promotor Heron Gordilho

espelhou a sua militância em defesa dos animais e do meio ambiente. O homenageado, na sua avaliação, “é o maior protetor de animais

de Salvador”.

Ainda em seu discurso de saudação, considerou a outorga do Título de Cidadão de Salvador “muito importante” para si, pois mostra que

“a luta do promotor Heron Gordilho não foi em vão”. O homenageado nasceu em Candeias e veio morar na capital baiana quando era

bem pequeno.

“Cidadão do mundo, Heron ama Salvador, cidade que escolheu para ser feliz”, afirmou o presidente Paulo Câmara. Ele destacou que

um projeto de lei proibindo animais em circos de Salvador, resultou do encontro que teve com o homenageado, em 1997, quando o

conheceu pessoalmente e já sabia dos seus feitos, a exemplo do habeas corpus em favor de um chipanzé.

Rock

Após receber o Título de Cidadão de Salvador das mãos da esposa Jaqueline e dos filhos Heron e Mariana, o novo cidadão

soteropolitano contou passagens de sua vida, com lembranças de Candeias, dos romeiros que movimentavam a economia da cidade,

da avó, da infância em Salvador, do tempo juvenil em contato com a natureza no bairro do Stiep, da fase estudantil na Escola Técnica

Federal da Bahia e na Universidade Federal da Bahia e do sonho de ser artista, um pop star do rock.

Depois de ter passado pelo curso de engenharia e fazer política estudantil no Diretório Central dos Estudantes, ingressou no curso de

Direto, num segundo vestibular. Após interiorizar os conselhos do pai José Gordilho, deixou o rock de lado e mergulhou fundo nos

estudos do Direito, ingressando em seguida no MP/BA.

Caminhando num paralelo entre a vida de promotor e de professor universitário, ganhou notoriedade ao defender um chipanzé com

habeas corpus. Este feito rendeu-lhe reconhecimento mundial. “Os chipanzés são os escravos de ontem”, comparou. Sobre o título que

acabara de receber, afirmou que estava muito feliz “por ser soteropolitano como Luiz Gama”.

Mesa

Além do presidente Paulo Câmara, do vereador Marcell Moraes e do homenageado Heron Gordilho, integraram a mesa de trabalho a

procuradora-geral adjunta do MP/BA, Sara Mandra Souza; a defensora dos animais Ana Andrade, o senhor José Gordilho e o professor

universitário americano e advogado Kennety Willians.

A Banda de Música do Corpo de Bombeiros, regida pelo subtenente Evaldo Ferreira, executou o Hino Nacional. Parentes, amigos e

ambientalistas conferiam a outorga do merecido título.

Crédito: Reginaldo Ipê
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Contato
Praça Thomé de Souza, s/nº, Centro 
Cep. 40.020-010 Salvador - Bahia - Brasil
Tel.: +55 (71) 3320-0116

Assessoria de Comunicação
Tel.: (55 71) 3320-0205

Telefax: (55 71) 3320-0380
e-mail: imprensa.cms@cms.ba.gov.br

    imprensacms@gmail.com

Assessoria de Informática
Tel.: (55 71) 3320-0143

e-mail: assin@cms.ba.gov.br
 


