
Câmara Municipal de Salvador 

Salvador, 15 de setembro de 2009. 

Of. n°. 3.417/2009 

Prezada Senhora, 

o vereador Pedro Godinho, em sessão ordinária ontem realizada, solicitou 
a inserção, na ata dos trabalhos, do seguinte pronunciamento: 

"É com imensa satisfação que registro, nos anais desta Casa 
Legislativa, aplausos à equipe de produção do livro intitulado 
OBARAYÍ BABALORlXÁ ... Balbino Daniel de Paula, pela brilhante 
iniciativa e pelo excelente trabalho desenvolvido na edição desta 
obra de arte, motivo de orgulho para a cultura da nossa terra. A 
saber: Mauro Lima Rossi - responsável pela coordenação executiva 
do projeto e pesquisa; Odair Jaques - designer responsável pela 
direção de arte, projeto gráfico e pesquisa; Aline Andrade Queiroz 
jornalista e escritora do texto de festas e pesquisa; Reginaldo 
Ferreira da Silva Filho - responsável pela coordenação contábil e 
financeira do projeto; Sabrina Gledhill - tradutora; Agnes Mariano 
jornalista responsável pela elaboração do texto biográfico; Nisan 
Guanaes - da Agência África, que contribuiu com o importante papel 
de apoio, patrocínio e credibilidade do projeto; a empresa Frente e 
Verso Comunicação Integrada, que desenvolveu competente trabalho 
de assessoria de imprensa; a Fundação Pierre Verger, na pessoa do 
Presidente Gilberto Sá, que prestou apoio incondicional ao projeto, e 
finalmente, ao homenageado, figura central do livro que conta a sua 
história biográfica - o Babalorixá Balbino Daniel de Paula. 

Pai Balbino, como é conhecido, aos 68 anos de idade, filho do orixá 
que tem posto de rei, Xangô, Senhor de Oyó, tão celebrado na 
Bahia, cuja história é retratada nesta magnífica obra biográfica, 
cativa pelo encanto que desperta, oriundo de sua figura carismática. 

o livro é uma obra encantadora e com perfeita interação entre seus 
textos, e as mais de mil belíssimas imagens distribuídas nas 680 
páginas, com edição elaborada e formatada por Barabô Design 
Gráfico, uma editora baiana. Editado em português, traz em seu bojo 
um anexo em inglês, e será distribuído gratuitamente nas escolas e 
bibliotecas públicas. 
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Câmara Municipal de Salvador 

Para tomar esta edição, que resgata memonas da fé e a tradição 
cultural e religiosa do nosso Estado, numa obra inesquecível, a 
jornalista Agnes Mariano, pesquisou a vida do Pai Balbino por sete 
anos e realizou mais de 100 entrevistas com personalidades 
importantes da vida económica, cultural e social da Bahia, que 
prestaram testemunhos consagradores sobre a importãncia desse 
ícone da terra do candomblé. Vale ressaltar que a profissional 
supracitada, já escreveu excelentes reportagens sobre a cultura 
baiana e afro-brasileira, as quais foram reconhecidas com vasta 
premiação. 

Trata-se, portanto, de rico trabalho escrito, abrilhantado com 
fotografias, que, no conjunto, conta através da arte, uma importante 
história de vida. Nele, a equipe responsável pelo arrojado projeto, 
traduziu, com riqueza de detalhes, a vida do famoso Babaloríxá, que 
tem a força das lendas e que conta com as bênçãos de Olorum, 
Xangó e todos os oríxás. 

Congratulações à plenitude da equipe pelo belíssimo trabalho 
realizado, bem como aos demais envolvidos, que prestaram o 
necessário e incondicional apoio para que o sonho se tomasse 
realidade, desejando a todos sucesso crescente em suas 
realizações. " 

Ao concluir seu discurso, o parlamentar solicitou, ainda, que do assunto 
fosse dado conhecimento a V. sa., que ora faço, expressando elevado 
apreço e consideração. 

Sidel 
1° 
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