ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
Casa de “Antonio Dias de Lima”
CNPJ 12.722.468/0001-79
Rua: José Arruda de Sousa, SN, Centro, 58.960-000

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO SOBRE A
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO NA COMUNIDADE DO
SÍTIO CEDRO, JUNTAMENTE COM A COMUNIDADE, PODER
EXECUTIVO, PODER LEGISLATIVO, AMBIENTALISTAS DR. EDMILSON
FONSECA E TARCISIO VALÉRIO E OS BONITENSES DE UM MODO
GERAL, REALIZADA NA CÃMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA
FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e onze, às dezessete horas e
quinze minutos, na sala das reuniões da Câmara Municipal Local, sob a direção do
assessor de comunicação do Poder Executivo Municipal local, Sr. Jarlúcio Emiliano
Ferreira, foi anunciado o motivo desta audiência pública, que é para discussão da
construção de um aterro sanitário em nosso município, mais precisamente no sítio
Cedro. Em seguida foi anunciado os nomes para composição da Mesa da citada
audiência: Prefeita Constitucional do Município Sra. Alderi de Oliveira Caju, o
presidente do Poder Legislativo vereador Francisco Carlos de Carvalho, vereador
Francisco Furtado Dias, vereador José Devânio Oliveira da Silva, vereador José Carlos
de Oliveira, vereador Júlio Pereira de Sousa, a secretário de planejamento do
município Dinorá Ramalho, secretário de obras e serviços públicos Sr. Valdir Tomaz,
secretária de educação, Sra. Eliana Araruna, Secretária de Administração Senhorita
Maria do Socorro Pires, Secretário de Agricultura do Município, Sr. Luiz Fernandes,
Tesoureiro do Município Sr. Ronildo Feitosa, o chefe de gabinete da prefeita Beto
Oliveira, o palestrante o dia Dr. Edmilson Fonsenca e Tarcísio Valério, coordenador
da GETEC, Luiz Freitas Neto, membro da secretaria de agricultura, o professo Celson,
a representante das mulheres professora Zenilde Arruda, o Sr. Valdemar Feliciano,
professor Joseny Grangeiro Palitot, o presidente do IPASB Eliphas Dias Palitot e a
secretária de articulação do município Sra. Oona Caju. Em seguida a palavra foi
facultada a prefeita do Município Alderi Caju, que depois dos cumprimentos de praxe
disse que esperava mais presentes a reunião em especial a comunidade do Sítio Cedro.
Comunicou que antes do tratar derrubar as árvores na localidade que acontecerá a
construção do aterro sanitário, o município já havia comunicado pela rádio e em outros
meios sobre a aquisição de um aterro sanitário. Portanto achava que não era mais
novidade, porém nas últimas duas semanas tem percebido que a polêmica em torno do
aterro sanitário tem sido o assunto do momento, por isso resolveu trazer para o
município especialistas no assunto para explicar o que realmente é um aterro sanitário
e quais os benefícios para a comunidade. Portanto, pode perceber que houve
politicagem sobre a divulgação do aterro sanitário distorcendo o que realmente o
município está fazendo, que só é o bem dos bonitenses. Disse ainda que sua
preocupação é tamanha com a comunidade, mas lamenta pela não presença dos
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membros da comunidade do Sítio Cedro para ouvir as explicações de um especialista,
pois os mesmos foram orientados a não comparecerem nesta audiência pública. Em
seguida falou o vereador Francisco Carlos de Carvalho, que depois dos cumprimentos
reportou-se sobre a polêmica do aterro sanitário de nossa cidade, frisando que nesta
audiência pública será resolvido a celeuma que muitos políticos fizeram em relação ao
assunto, por isso o Executivo trouxe especialistas no assunto para esclarecer a
sociedade bonitense o que realmente é um aterro sanitário e quais os benefícios e
riscos para a saúde pública e em especial para a comunidade do sítio Cedro. Expôs o
vereador que os palestrantes convidados pelo Executivo são peritos no assunto e o
povo será esclarecido sobre toda dúvida levantada. Disse o vereador que se for
provado que haverá impacto com a construção do aterro sanitário, sua pessoa será o
primeiro a dizer a prefeita que não execute a obra, porém se for provado o contrário a
obra deve seguir em frente. Continuando, foi o momento dos palestrantes convidados
exporem a palestra. Iniciando com o Dr. Edmilson Fonseca, que cumprimentou os
presentes e disse estar surpreso pela celeuma criada em torno do assunto. Mostrou a
todos o que realmente é um aterro sanitário, quais os seus benefícios e riscos para a
saúde. Disse ser ciente do que vai dizer e é responsável por tudo que faz. Expôs que
seu pai sempre lhe ensinou que a vergonha do homem é algo que não deve ser perdida,
portanto não foi comprado pela prefeita, porque não está disposto a venda e sabe que a
prefeita de Bonito não é de ter este comportamento. Explicou de antemão o que seria
lixo mostrando através de slides imagens de lixões, como também os tipos de lixos que
a sociedade produz, desde o lixo comum ao lixo eletrônico, pois o lixo está ligado ao
hábito do homem. Frisou também que o grau de instrução da população conta muito na
hora de dar ao lixo o destino correto. Em seguida expôs os problemas que todos os
tipos de lixo produzem para a população, para o solo, para as águas e para todos
aqueles que entram em contato com ele. Em seguida expôs os benefícios que um aterro
sanitário traz para uma sociedade, pois o lixo não estará mais exposto como em um
lixão, o qual terá até vala séptica para o lixo hospitalar e diminuirá a coleta na cidade.
Em seguida falou o Sr. Tarcísio Valério, educador ambiental que após os
cumprimentos disse estar feliz em poder contribuir para solucionar o problema do lixo
na cidade de Bonito de Santa Fé. Parabenizou a prefeita Alderi pela atitude e expôs a
legislação brasileira que ampara os municípios na solução do lixo de um modo geral.
Citou a Lei 12.305/2010, que depois de vinte e um anos de discussão pode ser
sancionada pelo executivo federal, a qual estabelece prazo até 2014 para todos os
municípios brasileiros acabarem com os lixões e construírem aterros sanitários. Citou
também a necessidade dos municípios organizarem a associação de catadores para a
coleta seletiva do lixo. Ato contínuo, falou a secretária de administração do município
que comunicou a todos que na próxima semana o município estará iniciando um curso
para os interessados em coleta seletiva. Em seguida falou a secretária de planejamento
do município que cumprimentando todos pediu a compreensão de todos para apoiarem
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a construção do aterro sanitário. Dando continuidade, os palestrantes responderam
algumas perguntas feitas pelos presentes, sempre tirando todas as dúvidas da
população. Finalizando a prefeita Alderi fez deixou seus agradecimentos a todos
aqueles que estiveram presentes a esta audiência pública e convidou a todos os
ouvintes da Bonito FM para acompanharem a continuidade dos debates, onde todos
terão oportunidades de tirarem suas dúvidas, assim convidou os palestrantes,
vereadores e demais autoridades municipais para se deslocarem até o estúdio da
Bonito FM. Não mais havendo o que se debater nas dependências da Câmara
Municipal, a audiência foi encerrada e a ata foi lavrada. Sala das reuniões da Câmara
Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em vinte e dois de outubro de
dois mil e onze.

Prefeita Alderi de Oliveira Caju
Vereadores:
Secretários municipais:
Palestrantes:
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