
 

 

As pessoas que abaixo subscrevem, iniciam esta nota dizendo que a 

democracia e a pluralidade de pensamentos são de extrema importância para 

existência de qualquer partido político que se preocupa com sua cidade, que 

quer construir um projeto de desenvolvimento para a nossa Guarabira. Sendo 

assim, apenas 12 pessoas não representam o PSB ou Girassol de Guarabira. 

 

“Os partidos devem revelar nitidez em seus programas e em suas 

práticas.” – Manifesto do Partido Socialista Brasileiro. 

 

As gestões do PSB a frente da Prefeitura de João Pessoa e do 

Governo do Estado da Paraíba mostraram que a participação e a democracia 

são primordiais nas tomadas de decisões, seja na execução de políticas 

públicas para beneficiar a população ou no trato interno partidário para 

decisões que influenciam na construção do processo político. 

 

“O PSB é um partido aberto. Sua vontade será a vontade de seus 

militantes.” – Manifesto do Partido Socialista Brasileiro. 

 

Após refletirmos sobre a necessidade do fortalecimento da base de 

apoio do Governador João Azevedo em Guarabira, vimos que de jeito nenhum 

devemos fechar a porta para qualquer força política que venha somar ao nosso 

grupo, quiçá, bater esta porta na face de quem já é aliado e filiado ao partido 

há muitos anos. 

 

“As alianças se fazem com os diferentes, afinal os iguais já estão 

conosco, marchando dentro do partido” – Fala de Ricardo Coutinho, Presidente 

da Fundação João Mangabeira e de Honra do Partido.  

 

É fato que a presença de um conterrâneo de nossa região na 

Secretaria Executiva de Orçamento Democrático é importante na construção 

do diálogo de Guarabira com o Governo do Estado. 

 

E mais importante ainda, a sensibilidade dos Governos Ricardo 

Coutinho/João Azevedo em trazer obras para a nossa cidade e região é de 

extrema importância, mostrando a relevância de nossa cidade no processo de 

desenvolvimento da Paraíba. 

 

 

 



 

Defendemos que o Grupo Girassóis (PSB, lideranças e partidos 

aliados) deve construir um PROJETO DE CIDADE verdadeiramente ouvindo a 

todos os membros do Girassol e os cidadãos de Guarabira. 

 

Com relação à nota publicada anteriormente, subscrita por parte do 

PSB e dos Girassóis, cabe-nos esclarecer alguns pontos: 

 

1. As posições do Presidente da Câmara, Vereador Marcelo Bandeira 

(PSB) não são isoladas e refletem o sentimento de nós que subscrevemos e de 

muitos que compõem os Girassóis. AO CONTRÁRIO DO QUE CONSTA NA 

nota divulgada em nome do PSB e dos Girassóis, não houve CONVITES para 

discussão dos problemas internos e nem tampouco convite formal para reunião 

da Comissão Provisória, nem convocação para nenhum dos demais filiados do 

partido para discussão de questões internas. 

 

2. Ao mesmo tempo em que reconhecemos o Secretário Célio Alves 

como importante representação da região que Guarabira está inserida, no 

Governo do Estado, é necessário frisar que em seu papel de presidente da 

Comissão Provisória do PSB, há diversas lacunas na condução do partido.  

 

Um exemplo disso é a NÃO CONVOCAÇÃO oficial dos membros da 

Executiva Municipal para reuniões ordinárias da comissão provisória, bem 

como assembleias do PSB, reunindo todos os filiados do partido, conforme trás 

o Art. 81 do Estatuto do Partido Socialista Brasileiro, que diz que é necessária 

decisão coletiva de pelo menos 60% de seus membros a fim de manter a 

integridade partidária, assegurar a disciplina e preservar normas estatutárias e 

a ética partidária. 

 

3. Defendemos que os GIRASSÓIS construa um projeto de cidade 

essencialmente popular, e apresente um candidato a PREFEITO, nas eleições 

de 2020 pautado na construção coletiva da discussão com os cidadãos 

guarabirenses e segmentos sociais organizados, o que estamos a postos para 

contribuir na construção deste projeto, o que não vem ocorrendo nos últimos 

dois anos. 

 

4. Em tempo, é importante salientar, que NÃO HÁ NENHUMA 

resolução das instâncias superiores do partido colocando qualquer critério que 

impeça quem quer que seja de ser o candidato da base do Governo João 

Azevedo. 

 

5. É necessário deixar claro para todos os companheiros e 

companheiras que o Vereador Presidente da Câmara Marcelo Bandeira, eleito 



 

pelo PSB e pelo povo de Guarabira sempre foi leal, corajoso, e defendeu este 

projeto de desenvolvimento da Paraíba deste os seus primórdios. 

 

No grupo Girassol, existem pessoas que pensam em Guarabira de 

maneiras diferentes e essa é verdadeira construção partidária com base na 

democracia, ponto crucial da formação do PSB. Razão pela qual, conclamamos 

as instâncias superiores do partido para assegurar o NOSSO DIREITO AO 

CONTRADITÓRIO, PACIFICAR e UNIR os filiados e integrantes do Grupo, 

coisa que a atual Comissão Provisória do PSB não tem conseguindo garantir.  

 

 

Guarabira, 16 de abril de 2019. 

 

 


