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Prefeito
comemora
sucesso da Festa do
Padroeiro São Jose. “Foi
a maior de todos os
tempos”
Um mar de gente invadiu o estádio o Moreirão do Distrito São Jose
Município de Bom Jesus, e o prefeito Roberto Bayma comemorou o
sucesso de público e de organização junto com o povão, desse grande
evento realizado com sucesso em comemoração ao padroeiro do Distrito.
O tradicional evento realizado no Domingo (19) incluiu show com bandas
estouradas em todo Brasil, como Forró do Delegado e Bonde do Brasil .
Neste domingo (19), aconteceu também a tradicional procissão de são
Jose, que saiu da capela Menino Jesus de Praga até a capela São Jose.
Sendo que em dias anteriores tivemos vários outros eventos, como:
Maratona feminina, Ação social “dia de beleza com cortes de cabelo,
manicure, pedicure, designe de sobrancelhas, coquetel de frutas etc...”
Missa solene, sessão solene da câmara de vereadores etc...
Roberto Bayma destacou a importância de resgatar e manter forte a
tradição na realização das comemorações do padroeiro. “É muito
importante realizar as festividades do São Jose, mantendo a tradição da
nossa gente, além de gerar uma renda extra para nossos munícipes, que
aproveitam os dias de evento para comercializar seus produtos. O melhor
é poder participar dos eventos, mesmo não podendo está presente em
todos, mas agradeço a todos que se fizeram presentes principalmente na
procissão e na Santa Missa em um ato de fé e de agradecimento ao
nosso padroeiro, pois o ano anterior foi de muitos obstáculos, mas que
foram todos superados”, disse o gestor.
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O gestor ainda pontuou que a festa foi feita com os pés no chão, dentro
da realidade financeira do município e contando com parceiros.
“Procuramos satisfazer o gosto da população, e o resultado foi este, um
público extraordinário, era esse nosso objetivo e alcançamos
principalmente a satisfação do povo que veio às ruas numa forma de
aprovar o evento”, comemorou Bayma .
Além do sucesso de público, a gestão municipal também comemorou a
tranquilidade do evento, que ainda gerou renda na cidade.
O 6° BPM de Polícia Militar de cajazeiras juntamente com o destacamento
local fizeram a segurança e mantiveram a ordem no evento.
Prefeito Roberto Bayma de Bom Jesus participa de encontro no
TCE-PB
para
debater
planejamento
orçamentário
e
desenvolvimento sustentável
O Prefeito Roberto Bayma do município de Bom Jesus, está na capital
João Pessoa, participando no TCE-PB, de um “Encontro Sobre
Planejamento Orçamentário e Desenvolvimento Sustentável”, visando o
desenvolvimento do município, e pensando no bem estar de seus
munícipes.
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reuniu na manhã desta sextafeira (24), os prefeitos e viceprefeitos dos 223 municípios do
estado para repassar orientações
acerca de planejamento, orçamento
e desenvolvimento dos municípios.
Denominado “Encontro
Sobre
Planejamento
Orçamentário
e
Desenvolvimento
Sustentável”, o
evento – sob a coordenação do 02
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02conselheiro Marcos Costa, atual dirigente da Escola de Contas Otacílio
Silveira, do TCE – teve início às 8h 30 e foi aberto pelo presidente da
Corte, conselheiro André Carlo Torres, no Centro Cultural Ariano
Suassuna.
A programação de palestras temáticas começou com abordagem do
conselheiro Fernando Catão sobre a Responsabilidade dos Agentes
Públicos na Elaboração dos Instrumentos de Planejamento‟.
O tema seguinte – „Visão do Ministério Público de Contas Acerca dos
Instrumentos de Planejamento – ficará a cargo da procuradora
geral Sheyla Barreto Braga de Queiroz. Na sequência, a auditora de
contas públicas, Adriana Falcão do Rego falou sobre a Contribuição das
Auditorias Operacionais para o Planejamento da Gestão e a Boa
Governança‟.
Depois, foi a vez do presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do
Norte, conselheiro Antonio Gilberto de Oliveira Jales, ode o mesmo
abordou o tema “o Comprometimento dos Gestores Públicos e Órgãos de
Fiscalização com o Planejamento Orçamentário Responsável e a
Sustentabilidade”.
A programação segue com apresentação do livro „Juscelino Kubitschek,
Vida e Obra‟, de autoria do conselheiro (aposentado) e poeta Luiz Nunes.
„Os Impactos da Gestão Sustentável para o Cidadão‟ serão tratados, em
palestra conjunta, pelo auditor Flávio Roberto Gondim e pela servidora
Ana Márcia Batista Alves. Em seguida, a coordenadora da Fundação
Solidariedade, Núbia Virgínia Almeida Gonçalves falará sobre Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável‟.
Ascom/ TCE-PB
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