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João de Sousa Lima lança seu novo livro na
Câmara de Paulo Afonso
Alguns vereadores se retiraram da sessão
Antônio Galdino

João de Sousa Lima apresentou o seu novo livro na Câmara de Paulo Afonso mesmo
sob protesto de alguns vereadores.
divulgação

A convite do
presidente
da
Câmara
de
Vereadores,
vereador Marcondes
Francisco
dos
Santos, o escritor
João de Sousa Lima
apresentou, dia 4 de
João de Sousa Lima apresenta seu novo
Setembro,
na
livro na CMPA
Câmara Municipal
de Paulo Afonso, o
seu novo livro que mostra fatos novos e ressalta aspectos
da vida de pioneiros que fizeram a história de Paulo
Afonso.
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Para prestigiar o acontecimento, João também convidou Paulo Afonso e a Vila Poty, a história não
contada
amigos, autoridades do município e familiares para esse
momento que aconteceu durante a realização da Sessão
Ordinária deste Poder Legislativo de Paulo Afonso. E as galerias estavam cheias como não se
costuma ver regularmente nesta Casa do Povo.
Mas, de forma estranha, o vereador Mário Galinho, apoiado pelos vereadores Antônio
Alexandre, Pedro Macário e Edilson do Hospital, da chamada bancada de oposição desta
Câmara de Vereadores, apresentou uma questão de ordem questionando esse momento
cultural no espaço da galeria da Câmara Municipal.
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A partir desse
questionamento,
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criou-se um tumulto
e após ter sido o
assunto
colocado
para a decisão do
plenário, à luz do
Regimento Interno
da
CMPA,
foi
Mesa da CMPA - Irmã Leda (2ª Sec),
aprovada
a vereadores presentes e a bancada da
Marcondes Francisco (Pres) e Leco (1º
oposição vazia
continuação do préSec)
lançamento do livro
Paulo Afonso e a Vila Poty, a história não contada. cujo
conteúdo foi mostrado pelo seu autor em fotos históricas de Paulo Afonso.
O resultado da votação dos vereadores não agradou aos vereadores da bancada de oposição
presentes e eles se retiraram do plenário, revoltados, numa atitude desrespeitosa para com os
muitos convidados presentes, e muitos deles, como o Major Kauê, da 1ª Cia de Infantaria
deixaram o recinto.
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Presidente da Câmara de Rodelas esteve
na sessão da CMPA

O que parecia ser um ato de contestação ao presidente
da Câmara e aos vereadores que, em grande maioria
votaram pelo prosseguimento do lançamento do livro,
como anunciado, coisa muito interna e que se resolve
entre os próprios vereadores, infelizmente se transformou
num gesto de grande desrespeito ao escritor João de
Sousa Lima e seus convidados e, por extensão à própria
cultura, já tão pouco valorizada embora, vez por outra
estes mesmos vereadores tenham feito discursos
vigorosos em sua defesa.

Foi de fato muito
estranha essa reação tempestuosa porque o vereador
Mário Galinho tem sido muito presente em momentos
culturais de Paulo Afonso e, mesmo antes de ser
empossado esteve na II Bienal do Livro e se declarou
apoiador destas iniciativas e tem sido muito presente em
vários eventos culturais de Paulo Afonso.
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João de Sousa Lima apresenta seu novo
livro na CMPA
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É lamentável que
os
desencontros A imprensa prestigiou o evento
internos entre os
vereadores respinguem nas pessoas que de boa fé que
compareceram àquela casa e se sentiram desrespeitadas
por aqueles que deveriam estar apoiando esta e outras
ações culturais naquele espaço que estampa em sua
parede principal a frase “Todo o poder emana do povo e
em seu nome deve ser exercido”.

O escritor João de
Sousa Lima, eleito
vice-presidente da Academia de Letras de Paulo Afonso,
disse ao jornal Folha Sertaneja: “Ficamos muito triste e
envergonhado com a atitude destes vereadores que, há
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poucos meses votaram com os demais aprovando o título
de Cidadão de Paulo Afonso para a minha pessoa e esse
título me foi entregue solenemente nesta própria Câmara.
Estou pedindo desculpas aos meus convidados, gente
que veio até de outros Estados para esse momento
cultural e agradeço aos demais vereadores que se
mantiveram atentos e prestigiando esse evento."

TV Chicosabetudo entrevista João de
Sousa Lima

"Ficamos felizes pelo convite para fazer esse pré-lançamento do livro que conta as histórias da
nossa Paulo Afonso, dos seus personagens, dos seus primeiros tempos e aproveitamos para
convidar a todos para comparecerem ao lançamento deste livro no dia 14 de Setembro, às 19
horas no Memorial Chesf de Paulo Afonso, quando acontecerá a solenidade de posse da nova
diretoria da Academia de Letras de Paulo Afonso, que será presidida pelo professor e escritor
Antônio Galdino da Silva e eu estarei na vice-presidência. Muito obrigado ao vereador
Marcondes Francisco, aos demais vereadores presentes e aos meus amigos que foram
prestigiar esse momento de minha vida.”
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