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Jeová manda recado para 
Firmino e diz não ser 

empregado de luxo de 
ninguém 

Troca de farpas dos dois tucanos, que são os principais 

representantes do PSDB no Legislativo e Executivo de 

Teresina, aconteceu durante a abertura dos trabalhos na CMT 
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Após declarações do prefeito Firmino Filho (PSDB) de que as relações do 
vereador Jeová Alencar (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Teresina 
(CMT), com o deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia 
Legislativa do Piauí (Alepi), são um ataque à base da Casa dos vereadores da 
capital, o parlamentar tucano discordou da afirmativa do prefeito e disse que o 
tucano ainda não superou a última eleição da mesa diretora da CMT. As 
declarações foram dadas na manhã desta quarta-feira (1º/02). 

 
Jeová Alencar diz que Firmino age com desrespeito à Câmara Municipal por não superar 

eleição da mesa diretora (Foto: Jéssica Kamila/OitoMeia) 

“Eu acredito que ainda é a questão da eleição da mesa diretora, que foi uma 
decisão administrativa desta Casa, que ocorreu de forma tranquila, aberta e 
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transparente. Nós já estamos com isso há quatro meses e a população quer 
ver o vereador trabalhando. E o prefeito terá sempre o nosso respeito, sempre 
será bem recebido aqui e os projetos sempre irão tramitar de forma eficiente. 
Nós não somos oposição a Teresina e muito contra o povo”, disse Jeová. 

“PUXADINHOS” 

As trocas de farpas dos dois tucanos, que são os principais representantes do 
PSDB no Legislativo e Executivo de Teresina, aconteceu durante a abertura 
dos trabalhos na CMT. Sobre as declarações de Firmino, Jeová chegou a dizer 
que se a Câmara é um puxadinho da Assembleia e que o Palácio da Cidade é 
um puxadinho dos Progressistas. 

“Essa declaração deve se referir a questão de quase 10 vereadores para 
candidatos a deputados estaduais. Então, ele deve estar se referindo a isso. 
Porque, se formos falar em puxadinho, o Palácio da Cidade [sede da 
Prefeitura] poderia ser visto como um puxadinho dos Progressistas. Eu acho 
precipitado essa colocação do prefeito. Nós sabemos do trabalho dele e o 
respeitamos”, destaca o vereador. 

O presidente da Casa finaliza a entrevista com um recado ao Firmino. “Mas 
quem esperava que o vereador Jeová fosse empregado de luxo de quem quer 
que seja, enganou-se. Os poderes são harmônicos e independentes. E, 
quando ele diz uma frase dessa, ele falta com respeito com esta Casa e com 
os vereadores”, conclui. 
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“Themístocles ataca Câmara 
e pensa que é o homem mais 
poderoso do PI,” diz Firmino 
“Eu acho absolutamente esdrúxula essa relação da Câmara 

com a Assembleia”, criticou o tucano 
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Firmino Filho e Jeová Alencar (Foto: Jéssica Kamilla/OitoMeia) 

O prefeito Firmino Filho (PSDB) declarou na manhã desta quinta-feira (01/02) 
que a relação do atual presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Jeová 
Alencar (PSDB) com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Themístocles Filho (MDB), é um ataque e que a base não vai aceitar. Ele 
chegou a dizer que Themístocles “se acha o homem mais poderoso do 
Estado”. 

“Eu acho absolutamente esdrúxula essa relação da Câmara com a Assembleia. 
E realmente ao longo de toda a história do Piauí esse tipo de relação nunca 
aconteceu assim como tem sido feito. É um ataque feito a Câmara pelo 
presidente da Assembleia Legislativa que pensa que é o homem mais 
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poderoso do Estado que pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar”, disse o 
tucano durante a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal. Firmino 
informou que a partir de agora sua base vai estar mais atenta para que essa 
relação não afete os projetos da Prefeitura. 

“É necessário que a base esteja mais atenta agora. Respeitando a lei para que 
possamos dar suporte e defender os nossos projetos de forma democrática. A 
nossa bancada vai mostrar que isso que eles tentam fazer não é possível. Não 
vamos nos curvar diante do poderio do presidente da Assembleia”, concluiu. 

 
Prefeito Firmino Filho (Foto: Jéssica Kamilla/OitoMeia) 

 
Vereadores na abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Teresina (Foto: Jéssica 

Kamilla/OitoMeia) 



 
Vereador Jeová Alencar (Foto: Jéssica Kamilla/OitoMeia) 

 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Teresina: Edvaldo Marques, Firmino Filho, Jeová 

Alencar e Cida Santiago (Foto: Jéssica Kamilla/OitoMeia) 



 
Prefeito Firmino Filho (Foto: Jéssica Kamilla/OitoMeia) 

ENTENDA POLÊMICA ENTRE FIRMINO, THEMÍSTOCLES E  JEOVÁ 

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar 
(PSDB), confirmou ao OitoMeia na última sexta-feira (19/01) que seu apoio 
incondicional ao governador Wellington Dias (PT) na eleição que ocorrerá em 
outubro. 

Ele afirmou que seu voto será em Dias, independente da candidatura do 
prefeito Firmino Filho (PSDB) ou do deputado Luciano Nunes (PSDB) ao 
governo do Estado pela oposição. O parlamentar ainda defendeu o nome do 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), 
para a vaga de vice-governador de Wellington Dias. 

Há rumores nos bastidores da política de que o parlamentar deve sair do 
PSDB, desde a polêmica da reeleição de Jeová a presidência da Casa, fato 
que desagradou o prefeito. Ao OitoMeia, o vereador não confirmou sua saída 
do partido, mas avisou que vai comunicar seu apoio ao presidente do PSDB e 
ele que deve decidir o rumo do tucano daqui para frente dentro da legenda. 

“Não vou sair. O que vou fazer é conversar com o presidente do partido em 
consideração, uma vez que eu não vou votar junto com o partido seja qual for o 
candidato deles. Vou comunicar ele e ele é que sabe o que deve fazer”, contou. 
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Firmino e Jeová trocam farpas na 
abertura do ano legislativo na 
Câmara 
Prefeito afirmou que querem fazer da Câmara de Vereadores um 
puxadinho da Alepi, com tudo de mais atrasado que acontece por lá; 
Jeová reagiu 
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A abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Vereadores Teresina 

teve ânimos acirrados nesta quinta-feira (01). Isso porque o prefeito Firmino 

Filho (PSDB) e o presidente da Câmara Jeová Alencar (PSDB) não pouparam 

as críticas um ao outro. 

Os dois políticos ainda não superaram os problemas causados pela 

antecipação da eleição para a presidência da Câmara, que garantiu a 

permanência de Jeová Alencar no cargo até 2019. Firmino alega que houve 

interferência do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles 

Filho (PMDB). 

 
Abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Teresina (Foto: Moura Alves) 
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Hoje, o prefeito retomou o assunto e disse que a Câmara está sofrendo um 

ataque das forças políticas mais atrasadas do Piauí, referindo-se ao deputado 

Themístocles. “Querem fazer da Câmara Municipal um puxadinho da Alepi, 

com todas as suas mazelas. Nada no Piauí é politicamente mais atrasado do 

que o que acontece na Assembleia. Infelizmente o vereador (Jeová) parece 

estar compactuando com toda essa iniciativa de tomada do poder desta Casa”, 

disse Firmino. 

O vereador Jeová Alencar reagiu às declarações do prefeito. “Aqui não tem 

puxadinho nem da Alepi e nem do Palácio da Cidade. Quem esperava que 

presidente da Câmara fosse ser empregado de luxo do poder executivo se 

enganou. Esta Casa é independente. Chamar de puxadinho é um desrespeito”, 

afirmou. 

Mesmo com o racha entre o prefeito e o vereador, Jeová afirma que não 

pretende sair do PSDB, embora fique “triste com alguns comentários” vindos de 

quem compõe a mesma sigla. 

Por: Nayara Felizardo 
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Firmino Filho afirma que 
Themístocles quer transformar 
Câmara em “puxadinho” da 
AlepiFilho/Cidadeverde.com 
O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), fez duros ataques ao presidente da 
Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (PMDB) na Câmara de Teresina nesta quinta-
feira (1º). Hoje o prefeito fez o tradicional discurso de abertura dos trabalhos legislativos na 
Casa. 

Em entrevista, Firmino Filho disse que Themístocles está tentando fazer da Câmara 
Municipal um “puxadinho” da Assembleia Legislativa. O prefeito também afirmou que o 
presidente da Casa, Jeová Alencar, é agora de oposição à Prefeitura. 

“Basicamente me fizeram uma provocação e me perguntaram se o prefeito ia continuar 
interferindo na Câmara. Erraram o alvo. Na realidade quem está tentando fazer da Câmara 
um puxadinho é o presidente da Assembleia. Ele é que está tratando esta Casa como 
menor, submetendo-a a isso”, disparou o prefeito.  

Firmino disse também que apesar de serem de oposição agora, a relação com Jeová 
Alencar continuará sendo a melhor possível.  

“Absolutamente civilizada e amigável. O fato de ele ser um presidente de oposição não 
nos transforma em inimigos, pelo contrário, a gente continua se respeitando pessoalmente 
e da nossa parte vai ser assim. Agora temos uma Lei Orgânica a respeitar e ela é que vai 
regular a relação entre o prefeito e o presidente da Câmara”, afirmou o gestor.  

De acordo com Firmino, faz tempo, que o comportamento de Jeová tem sido de oposição. 

Jeová rebate 

Jeová Alencar rebateu fortemente as críticas de Firmino afirmando que se for para ser 
analisada a questão, o Palácio da Cidade também pode ser considerado um puxadinho do 
Progressistas.  

Jeová lamentou as palavras do prefeito, julgando-as “precipitadas”. Para Jeová, o 
comportamento de Firmino ainda é resquício da reeleição da presidência da Câmara ainda 
o ano passado.  

“Acho que deve ser por conta que temos quase 10 candidatos a deputados estaduais e 
falar de puxadinho, eu também poderia dizer que o Palácio da Cidade é um puxadinho dos 
Progressistas e poderia ser isso também, mas eu acho que não. Acho precipitada a 
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colocação do prefeito, mas respeito, ele terá sempre o nosso respeito e carinho [...] mas 
quem esperasse que Jeová Alencar fosse empregado de luxo de quem quer que seja, se 
enganou, os Poderes são harmônicos e independentes entre si. O prefeito quando diz uma 
frase dessa, falta com respeito não só com essa Casa como aos vereadores. Só 
lamentamos”, respondeu 
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