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ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA DE POSSE DO PRESI-
DENTE DEPUTADO GERVÁSIO MAIA E DEMAIS MEM-
BROS DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO 
SEGUNDO BIÊNIO DA 18ª LEGISLATURA, REALIZADA 
NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Presidência do Senhor Adriano Galdino
- PRESIDENTE -

Secretários os Senhores Deputado Nabor Wanderley, 1º 
Secretário, e Deputado Caio Roberto, 2º Secretário.

Às onze horas e vinte minutos do dia primeiro de fevereiro do 
ano de dois mil e dezessete, na sala de Concertos Maestro José 
Siqueira do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, situado na cidade 
de João Pessoa, Paraíba, além dos membros acima mencionados 
compareceram à solenidade os deputados: Anísio Maia, Frei 
Anastácio, Antônio Mineral, Arnaldo Monteiro, Branco Mendes, 
Bruno Cunha Lima, Camila Toscano, Daniella Ribeiro, Jullys Ro-
berto, Edmilson Soares, Estela Bezerra, Inácio Falcão, Genival 
Matias, Gervásio Maia, Guilherme Almeida, Hervázio Bezerra, 
Trócolli Júnior, Galego de Souza, Janduhy Carneiro, Jeová Cam-
pos, João Bosco Carneiro Júnior, João Gonçalves, João Henrique, 
Zé Paulo de Santa Rita, Jutay Menezes, Raoni Mendes, Renato 
Gadelha, Rainery Paulino, Tião Gomes, Tovar Correia Lima, Ri-
cardo Barbosa e Doda de Tião. Deixou de comparecer com falta 
justificada, que será analisada pela Mesa Diretora em conformi-
dade com o Artigo 281, § 2° e seus Incisos do Regimento Interno, 
o deputado Ricardo Marcelo. Ato contínuo, iniciou como presi-
dente dos trabalhos o deputado Adriano Galdino, quem convi-
dou para compor a Mesa o senhor governador do estado da Para-
íba, Ricardo Coutinho; deputado Gervásio Maia; deputado Nabor 
Wanderley; vice-governadora Lígia Feliciano; deputado João 
Bosco Carneiro Júnior; deputado Branco Mendes; deputado Ri-
cardo Barbosa; desembargador José Ricardo Porto, do Tribunal 
de Justiça da Paraíba; desembargador Eduardo Sérgio de Almei-
da, do Tribunal Regional do Trabalho; senhor Valberto Cosme de 
Lira, subprocurador do Ministério Público; senhor Artur da 
Cunha Lima, presidente do Tribunal de Contas do Estado; ex-
governador do Rio Grande do Norte, senhor Lavoisier Maia; Dr. 
Rodolfo Alves Silva, procurador chefe do Ministério Público Fe-
deral da República; Dra. Maria Madalena Abrantes Silva, defen-
sora pública geral do estado da Paraíba; vereador Marcos Viní-
cius Nóbrega, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa; 
Dr. Paulo Maia, presidente da OAB-PB; senhor Clodoaldo Soares, 
representando a FIEP-PB; senhor Eronaldo Maia, presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa; ex-deputado fede-
ral João Agripino Maia. Com posta a Mesa, o deputado Adriano 
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Galdino declarou aberta a presente sessão que teve a finalida-
de de dar posse à Mesa Diretora do segundo biênio da 18ª Le-
gislatura da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Ato 
contínuo, o senhor Presidente convidou a todos para, de pé, 
ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro, interpretado 
pelo Coral Maestro Pedro Santos, regido pela maestrina Adria-
ne Lima. Logo em seguida, o senhor Presidente solicitou ao 1º 
Secretário, Deputado Nabor Wanderley, leitura do expediente 
em Mesa que constou o Ato do Presidente n° 03/2017. Neste 
momento, assumiu a presidência dos trabalhos o deputado 
Nabor Wanderley o qual convidou o deputado Adriano Galdi-
no a fazer o uso da palavra. Na tribuna, o parlamentar cumpri-
mentou as autoridades presentes. Agradeceu ao governador 
Ricardo Coutinho pelo apoio em sua candidatura, além das 
duas oportunidades em que o substituiu como governador da 
Paraíba. Cumprimentou o deputado Gervásio Maia e aos de-
mais parlamentares, reconhecendo a atuação de cada um nes-
sa difícil jornada de legislativa. Considerou que o deputado 
Gervásio Maia fará grande gestão, visto suas qualidades, com-
petência, equilíbrio e tradição. Agradeceu aso seus pares que 
o elegeram Líder do Bloco Parlamentar. Saudou a vice-gover-
nadora Lígia Feliciano e os demais membros da Mesa. Agrade-
ceu aos paraibanos pela confiança. Expôs pequeno balanço da 
produção parlamentar nos anos em que esteve na presidência 
do Parlamentar, ressaltou o sucesso da CPI da Telefonia da 
Paraíba. Reconheceu o compromisso e zelo dos servidores da 
Casa. Agradeceu o apoio de sua família nos bons e maus mo-
mentos. Encerrou seu pronunciamento declarando seu senti-
mento de dever cumprido. Reassumiu a presidência dos traba-
lhos o deputado Adriano Galdino. Na sequência, convidou o 
deputado Gervásio Maia a prestar compromisso e assinar o 
livro de termo de posse. Ato contínuo, o presidente da sessão, 
deputado Adriano Galdino, proclamou a posse do deputado 
Gervásio Maia como presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba, o qual assumiu a presidência dos trabalhos 
e convidou os membros da Mesa Diretora a prestar compro-
misso. Após o juramento, os deputados: João Bosco Carneiro, 
1º vice-presidente; Inácio Falcão, 2º vice-presidente; Genival 
Matias, 3º vice-presidente; Edmilson Soares, 4º vice-presiden-
te; Ricardo Barbosa, 1º secretário; Branco Mendes, 2° secretá-
rio; Galego de Sousa, 3° secretário; Jeová Campos, 4° secretá-
rio; Doda de Tião, 2° suplente; Tião Gomes, 3° suplente;assinaram 
o livro de posse. Em seguida, o presidente declarou empossa-
dos os membros da Mesa Diretora e convidou o governador 
Ricardo Vieira Coutinho para fazer o uso da palavra. Após 
cumprimentar as autoridades da sessão, ressaltou a necessida-
de de estabilidade entre os Poderes para superação das dificul-
dades nacionais. Parabenizou o deputado Adriano Galdino e 
os demais membros do Parlamento por manter a devida e ne-
cessária democracia na Paraíba. Disse acreditar que o novo 
presidente vai fazer história na Assembleia Legislativa. Decla-
rou que participou da eleição dos deputados Adriano Galdino 
e Gervásio Maia. Comentou que fora opositor do pai de Ger-
vásio Maia quando exerceu a função de deputado estadual, 
mas a disputa serviu para criar relação de profundo respeito. 
Disse que na oportunidade em que assumiu a primeira experi-
ência administrativa como prefeito da capital do estado e o 
genitor do presidente atual ocupou a posição de secretário de 
Estado. Falou que gostaria de ter contado com a participação 
do pai de Gervásio Maia em sua segunda candidatura como 

prefeito. Disse que o novo presidente tem toda uma tradição 
na política e que o homem tem compromisso com sua própria 
história e com seu próprio povo. Lembrou de posicionamentos 
do ex-governador João Agripino. Disse que o respeito advém 
da coragem de ser aquilo que se é, por isso, está muito feliz em 
estar em sua posse como presidente a Assembleia. Comentou 
que o povo está mais exigente e isso impulsiona o progresso do 
Estado e mudança da mentalidade política. Na sequência, as-
sumiu a presidência o deputado Bosco Carneiro. Na tribuna, o 
deputado Gervásio Maia realizou discurso emocionado. Cum-
primentou o ex-presidente deputado Adriano Galdino que im-
plementou nova sistemática de eleição na Casa. Expressou a 
sua satisfação por atuar com o parlamentar que cumpriu fide-
dignamente seu mister. Saudou o governador Ricardo Couti-
nho, deputado Nabor Wanderley, vice-governadora Lígia Feli-
ciano, deputado Bosco Carneiro, deputado Ricardo Barbosa, 
deputado Branco Mendes, todos os colegas da bancada de opo-
sição e situação que se fizeram presentes, o desembargador 
José Ricardo Porto, Desembargador Eduardo Sérgio, procura-
dor Valberto Cosme de Lira, deputado Artur Cunha Lima, Dr. 
Rodolfo Alves Silva, ex-governador Lavoisier Maia, Dra. Maria 
Madalena Abrantes, Senhor Marcos Vinícius, Dr. Paulo Maia, 
senhor Clodoaldo Soares, senhor Eronaldo Maia, seu tio João 
Agripino, os prefeitos, os vereadores. Saudou também sua fa-
mília, sua mãe, sua esposa Manuela, sua filha Gabriela e filhos 
João e Gervásio, além de suas irmãs Ana Carolina e Isabela, 
tios e primos. Disse que esse momento é carregado de emo-
ções, tendo que pedir licença para despir-se do improviso que 
costuma praticar em seus discursos. Em pronunciamento lido, 
disse acompanhar desde cedo as necessidades do Estado e 
aprendeu que a política não pode ser meio de vida, mas sim 
instrumento para promoção de mudanças para a vida do povo. 
Falou que conhece razoavelmente a Casa Epitácio Pessoa des-
de suas necessidades à importância que tem no desenvolvi-
mento da Paraíba. Comentou que recebeu convite para ingres-
sar no PSB e foi recebido de braços abertos. Afirmou que o 
motivo da sua filiação nessa legenda foi o seu novo modelo de 
tratar a coisa pública. Tem convicção de que o povo paraibano 
não aceitará o retrocesso e que estarão unidos em combate 
para um futuro melhor para todos. Disse que o momento é de 
dificuldades políticas e administrativas, mas é grato pela “mi-
litância girassol” e ao governador Ricardo Coutinho. Comen-
tou que foi por meio de seu pai que conheceu as virtuosas 
práticas administrativas do então prefeito Ricardo. Apesar da 
crise econômica aliada à hídrica, diferentemente de outros es-
tados abastados pelos repasses federais, a Paraíba vive um ver-
dadeiro canteiro de obras, aperfeiçoamento do sistema de edu-
cação, inauguração de leitos hospitalares e respeito aos 
servidores. Disse que assume a presidência do Legislativo com 
a responsabilidade de criar leis que projetem a Paraíba para 
prosperidade, com estímulo ao debate de ideias com o povo, 
pois é obrigação dos parlamentares manter o contato constan-
te e indistinto com os paraibanos. Citou seu avô, segundo o 
qual “a política é a arte de servir a coletividade com despren-
dimento, renúncia e visão global dos problemas sociais e eco-
nômicos para o encontro de soluções justas que possam con-
correr para eliminar injustiças gritantes, que consistem na 
grande desigualdade social e no violento empobrecimento de 
muitos em favor de alguns poucos que se tornam mais ricos”. 
Disse que cumprirá suas promessas. Declarou sua felicidade e 
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alegria em assumir o cargo de presidente da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba. Reassumiua presidência o deputado Ger-
vásio Maia, o qual agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente sessão solene,convidando todos para a 
leitura da Mensagem do Governador, no Plenário José Mariz, 
às nove horas do dia 02 de fevereiro de 2017. Sala das Sessões, 
João Pessoa 01° de fevereiro de 2017.

***

ATA

ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA DE ABERTURA DA 
18ª LEGISLATURA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍ-
BA, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Presidência do Senhor Gervásio Maia.
- PRESIDENTE -

Os Senhores Deputado Ricardo Barbosa, 1º Secretário, e 
Deputado Branco Mendes, 2º Secretário.

 
Às dez horase dezesseis minutos do dia dois de fevereiro do 
ano de dois mil e dezessete, no Plenário “José Mariz” da As-
sembleia Legislativa do Estado da Paraíba, além da presença 
dos membros da Mesa acima mencionados, compareceram à 
sessão preparatória de Abertura da 3ª Sessão Legislativa 18ª 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba os 
senhores: Adriano Galdino, Anísio Maia, Frei Anastácio, An-
tônio Mineral, Arnaldo Monteiro, Bruno Cunha Lima, Caio 
Roberto, Camila Toscano, Daniella Ribeiro, Jullys Roberto, Ed-
milson Soares, Estela Bezerra, Inácio Falcão, Genival Matias, 
Guilherme Almeida, Hervázio Bezerra, Trócolli Júnior, Galego 
de Souza, Janduhy Carneiro, Jeová Campos, João Bosco Jú-
nior, João Gonçalves, João Henrique, Zé Paulo de Santa Rita, 
Jutay Menezes, Nabor Wanderley, Raoni Mendes, Renato Ga-
delha, Raniery Paulino, Tião Gomes,  Tovar Correia Lima e 
Doda de Tião. Deixou de comparecer o deputado Ricardo 
Marcelo. “Invocando a proteção de Deus e em nome do povo 
paraibano” o Senhor Presidente declarou aberta a presente 
Sessão Preparatória de Abertura da 3ª Sessão Legislativa da 
18ª Legislatura. Em seguida, constituiu uma comissão com-
posta pelos deputados Hervázio Bezerra, Bosco Carneiro e 
Bruno Cunha Lima para acompanhar o Excelentíssimo Se-
nhor Governador Ricardo Coutinho ao plenário. Logo em se-
guida, o senhor Presidente convidou para compor a Mesa: o 
senhor desembargador Joás de Brito Pereira Filho, presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba; senhor Valberto 
Cosme de Lira, segundo subprocurador Geral de Justiça da 
Paraíba, representando senhor Procurador Geral de Justiça se-
nhor Bertrand Asfora; senhor André Carlo, conselheiro e vi-

ce-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; 
coronel Euller Chaves, Comandante Geral da Polícia Militar da 
Paraíba; e o Senhor Ricardo Coutinho, Governador do Estado 
da Paraíba. Composta a Mesa, o senhor Presidente convidou a 
todos para, de pé, ouvirem o Hino Nacional brasileiro executa-
do pelo Coral Maestro Pedro Santos. Logo após, o senhor Pre-
sidente concedeu a palavra ao senhor 1º Secretário para leitura 
do expediente que constou o Ato do Presidente n° 05/2017. 
Com a palavra, o deputado Ricardo Barbosa registrou as pre-
senças da senhora Emanuela Gomes de Almeida Maia, primei-
ra dama desta Casa; senhora Lígia Feliciano,vice-governadora 
da Paraíba; senhor João Azevedo;senhor Alécio Trindade;senhor 
Luiz Torres;senhor José Otávio Maia e senhor Renato Felicia-
no. O presidente convidou a servidora da casa, senhora Con-
ceição para entregar ramalhete à sua esposa, senhora Manuela 
Maia. Em seguida, o deputado Gervásio Maia saudou os pre-
sentes e ressaltou sua alegria em presidir a Assembleia Legis-
lativa da Paraíba. Disse contar com a confiança de seus pares e 
que exercerá seu mister priorizando o diálogo e, sobretudo, 
respeitando rigorosamente o Regimento Interno desta Casa. 
Afirmou buscar atender, no que for possível, os servidores des-
te Parlamento. Ressaltou as mudanças operadas pelo deputado 
Adriano Galdino em sua presidência. Agradeceu ao coral desta 
Casa pela participação na cerimônia de posse e ressaltou sua 
emoção no momento. Registrou a presença do ex-vereador Ta-
vinho Santos. Ato contínuo, concedeu a palavra ao governa-
dor Ricardo Coutinho para a leitura da Mensagem do Poder 
Executivo do Estado da Paraíba. Na tribuna, o senhor governa-
dor saudou os servidores da Casa, com quem conviveu duran-
te seis anos de sua vida. Saudou as autoridades presentes, den-
tre elas, a vice-governadora Lígia Feliciano, o presidente 
deputado Gervásio Maia e todos os membros da Mesa. Desta-
cou a importância da convergência de ações entre os Poderes 
e que a construção de um estado democrático se perfaz por 
meio do diálogo com o parlamento. Em pronunciamento lido, 
expressou confiança de um melhor futuro para o povo, Estado 
e país, apesar dos grandes desafios impostos. Disse que a Para-
íba não sofreu demasiadamente com os efeitos desse período 
de instabilidade política e econômica da República, visto o for-
te equilíbrio fiscal e alto nível de investimento atingido no ano 
de 2016. Apontou que menos de dez estados da federação con-
seguiram manter o pagamento da folha de pessoal e repasses 
regulares para os investidores, a Paraíba é um deles. Além dis-
so, foram pagos 14º e 15º salários aos professores selecionados 
por seus méritos e serão pagos prêmios aos policiais pelos es-
forços e tarefas cumpridas. Destacou que só nos últimos dois 
meses foram aplicados 866 (oitocentos e sessenta e seis) mi-
lhões de reais aplicados na economia paraibana. Afirmou que 
a crise atual só será vencida com investimentos e fazendo com 
que a economia reaja, porque o encolhimento desta afeta dire-
tamente os mais humildes. Comemorou também a posição de 
destaque da Paraíba no ranking de competitividade, realizado 
pelo Centro de Liderança Pública (CLP), pois é vista como um 
dos estados com melhor infraestrutura. Em seguida, registrou 
que hoje é o dia de aniversário de sua genitora.Retomando seu 
discurso, falou sobre o programa “Caminhos da Paraíba” que 
retirou 47 cidades do isolamento. Disse que, até o final de mar-
ço, a Paraíba não terá nenhuma cidade sem acesso por asfalto. 
Afirmou ser um desafio para todos alcançar a estabilidade ins-
titucional, pois a crise provoca sérios danos à governabilidade 
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da União, estados e municípios. Além disso, a vida em socie-
dade sofre com ódios e intolerâncias. No entanto, sob a égide 
do Estado Democrático de Direito é possível impedir as ações 
de corrupção praticadas por forças e grupos de interesses es-
cusos existentes na sociedade, instituições e em setores do Es-
tado. Defendeu o “Projeto Nacional de Desenvolvimento” fun-
dado em políticas públicas de pleno emprego, oportunidades 
empreendedoras, de justiça e bem estar sociais. Destacou 
como meta desse ano a construção do Hospital Metropolitano 
de Santa Rita, programada para o mês de dezembro de 2017, 
que contará com um dos mais modernos serviços de saúde do 
país, tendo 226 leitos, dos quais 60 serão destinados para UTI. 
Comentou sobre a construção de outros 1.300 novos leitos em 
programas desenvolvidos na rede estadual de saúde. Na área 
da educação, tem como meta a construção de seis novas esco-
las técnicas estaduais, a reforma de 50 escolas estaduais e a 
abertura de licitação para construção de outras 50 no próximo 
ano. Disse que ao longo de seus mandatos, foram construídas 
e reformadas cerca de 200 escolas, totalizando 2.389 novas sa-
las de aula. Nesse cenário, as seis novas escolas técnicas esta-
duais aparecem como monumentos ao futuro dos jovens de 
João Pessoa, Bayeux, Cuité, Cajazeiras, Mamanguape e São 
Bento. Os cursos profissionalizantes também serão oferecidos 
nas cidades de Campina Grande, Guarabira, Patos, Itaporan-
ga, Sousa e Serra Branca. Disse que ao longo desses anos fo-
ram pagos mais de 110 milhões de reais em prêmios Mestre da 
Educação e Escola de Valor para professores e funcionários 
das escolas públicas. Destacou a renovação das esperanças 
com a consolidação do Projeto de Inclusão Social pela Música 
e Artes (PRIMA) e do programa Gira Mundo, o qual propor-
ciona intercâmbio para estudo de língua estrangeira aos estu-
dantes e professores da rede pública estadual. Falou que os 
programas de segurança hídrica terão continuidade e disse 
que o estado está a poucos dias de receber os primeiros metros 
cúbicos oriundos do projeto de Transposição das Águas do 
Rio São Francisco. Neste momento, expressou sentimento de 
pesar ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva 
pelo estado de saúde de sua esposa. Falou sobre a importância 
da execução da obra do sistema adutor de Borborema. Disse 
que a Paraíba tem o terceiro melhor indicador para contrair 
financiamento e que 350 milhões de reais seriam suficientes 
para esta obra que proporcionaria a melhor distribuição hídri-
ca do país. Disse que mais de 1.100 quilômetros de novas adu-
toras e canais de grande porte serão entregues no primeiro 
semestre, além de reformas e novas barragens complementa-
res para a transposição do Rio São Francisco. Este ano serão 
entregues as adutoras de Itabaiana, Coxixola, Santo André, 
Pio X, Sucuru, Princesa Isabel, Triunfo, Pocinhos, Nova Cama-
rá, Riacho dos Cavalos, Queimadas, Alcantil, Mamanguape, 
Cajazeiras, Diamante/Boa Ventura, Jericó/Mato Grosso, Pi-
lões, Itaporanga/Nova Olinda/Pedra Banca, Piancó, São José 
de Piranhas, Belém/ Logradouro. Serão inaugurados 30 siste-
mas dessalinizadores, 76 sistemas de abastecimentos rurais e a 
barragem de Tibiri, em Santa Rita. Em agosto haverá a inau-
guração do primeiro lote do Canal Acauã-Araçagi. Acerca da 
segurança pública, indicou que o estado da Paraíba no ano de 
2016 teve a maior redução do número de homicídios nos últi-
mos 20 anos. Diante desse dado, o governador agradeceu aos 
profissionais de segurança que saem de casa para combater “o 
inusitado”. Observou as dificuldades do setor, pois os crimino-

sos não precisam de licitação ou empenho para conseguir ar-
mamentos modernos. Disse que a taxa de crimes violentos le-
tais intencionais reduziu de 41,5 por 100mil habitantes para 33 
por 100 mil habitantes. Comemorou o alto índice de elucida-
ção de homicídios no ano de 2016. Considerou que esses avan-
ços foram alcançados por meio de investimentos em equipa-
mentos, viaturas, armamentos e estruturas físicas, além da 
contratação e qualificação dos policiais. Informou ainda que 
será implantando sistema de rádio digital para comunicação 
interna do efetivo policial. Ressaltou que ao longo desses seis 
anos de governo abriram-se as portas para atividade econômi-
ca em todas as localidades, garantindo o fornecimento de água 
e acesso por meio de rodovias asfálticas. Comentou que, em 
março do corrente ano, será retomado o projeto Cidade Madu-
ra, condomínio exclusivo para idosos, nas cidades de João Pes-
soa, Campina Grande e Cajazeiras. Citou os avanços no siste-
ma habitacional, com a entrega efetiva de mais de quatorze 
mil unidades às famílias. Citou os espaços de lazer e de práti-
cas de esporte construídos ou reformados em sua gestão, den-
tre os quais citou o Parque Parahyba, no bairro do Bessa; Par-
que Bodocongó, em Campina Grande; Teatro a Pedra do Reino; 
Vila Olímpica Parahyba. Citou também a entrega do Hospital 
de Oncologia, o Aeroporto de Cajazeiras, Escola Técnica Esta-
dual de Cuité, Hospital de Mamanguape.  Encerrou seu pro-
nunciamento dizendo que “somos uma Paraíba do futuro”. 
Com a palavra, o presidente deputado Gervásio Maia desejou 
muito sucesso ao futuro do conselheiro do TCE-PB, senhor 
André Carlo, e ao desembargador Joás de Brito Pereira Filho, 
presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Em seguida, o 
senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente sessão solene marcando outra para dia e 
horário regimental. Sala das Sessões, João Pessoa 02 de feve-
reiro de 2017.

***


