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ATA

ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA DE ABER-
TURA DA 18ª LEGISLATURA DA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DA PARAÍBA, 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 fe-
vereiro do ano de dois mil e dezessete, no Plenário 
“José Mariz” da Assembleia Legislativa do Estado 
da Paraíba, além da presença dos membros da Mesa 
acima mencionados, compareceram à sessão prepa-
ratória de Abertura da 3ª Sessão Legislativa 18ª Le-
gislatura da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba os senhores: Adriano Galdino, Anísio Maia, 
Frei Anastácio, Antônio Mineral, Arnaldo Montei-
ro, Bruno Cunha Lima, Caio Roberto, Camila Tos-
cano, Daniella Ribeiro, Jullys Roberto, Edmilson 
Soares, Estela Bezerra, Inácio Falcão, Genival Ma-
tias, Guilherme Almeida, Hervázio Bezerra, Tró-
colli Júnior, Galego de Souza, Janduhy Carneiro, 
Jeová Campos, João Bosco Júnior, João Gonçalves, 
João Henrique, Zé Paulo de Santa Rita, Jutay Mene-
zes, Nabor Wanderley, Raoni Mendes, Renato Ga-
delha, Raniery Paulino, Tião Gomes,  Tovar Correia 
Lima e Doda de Tião. Deixou de comparecer o de-
putado Ricardo Marcelo. “Invocando a proteção de 
Deus e em nome do povo paraibano” o Senhor Pre-
sidente declarou aberta a presente Sessão Prepara-
tória de Abertura da 3ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura. Em seguida, constituiu uma comissão 
composta pelos deputados Hervázio Bezerra, Bosco 
Carneiro e Bruno Cunha Lima para acompanhar o 
Excelentíssimo Senhor Governador Ricardo Couti-
nho ao plenário. Logo em seguida, o senhor Presi-
dente convidou para compor a Mesa: o senhor de-
sembargador Joás de Brito Pereira Filho, presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba; senhor 
Valberto Cosme de Lira, segundo subprocurador 
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Geral de Justiça da Paraíba, representando senhor 
Procurador Geral de Justiça senhor Bertrand Asfo-
ra; senhor André Carlo, conselheiro e vice-presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; 
coronel Euller Chaves, Comandante Geral da Polí-
cia 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 executado pelo 
Coral Maestro Pedro Santos. Logo após, o senhor 
Presidente concedeu a palavra ao senhor 1º Secretá-
rio para leitura do expediente que constou o Ato do 
Presidente n° 05/2017. Com a palavra, o deputado 
Ricardo Barbosa registrou as presenças da senhora 
Emanuela Gomes de Almeida Maia, primeira dama 
desta Casa; senhora Lígia Feliciano,vice-governado-
ra da Paraíba; senhor João Azevedo;senhor Alécio 
Trindade;senhor Luiz Torres;senhor José Otávio 
Maia e senhor Renato Feliciano. O presidente convi-
dou a servidora da casa, senhora Conceição para 
entregar ramalhete à sua esposa, senhora Manuela 
Maia. Em seguida, o deputado Gervásio Maia sau-
dou os presentes e ressaltou sua alegria em presidir 
a Assembleia Legislativa da Paraíba. Disse contar 
com a confiança de seus pares e que exercerá seu 
mister priorizando o diálogo e, sobretudo, respei-
tando rigorosamente o Regimento Interno desta 
Casa. Afirmou buscar atender, no que for possível, 
os servidores deste Parlamento. Ressaltou as mu-
danças 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 Tavinho Santos. Ato contínuo, concedeu a 
palavra ao governador Ricardo Coutinho para a lei-
tura da Mensagem do Poder Executivo do Estado da 
Paraíba. Na tribuna, o senhor governador saudou os 
servidores da Casa, com quem conviveu durante 
seis anos de sua vida. Saudou as autoridades presen-
tes, dentre elas, a vice-governadora Lígia Feliciano, 
o presidente deputado Gervásio Maia e todos os 
membros da Mesa. Destacou a importância da con-
vergência de ações entre os Poderes e que a constru-
ção 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 Paraíba não sofreu demasia-
damente com os efeitos desse período de instabili-
dade política e econômica da República, visto o forte 
equilíbrio fiscal e alto nível de investimento atingi-
do no ano de 2016. Apontou que menos de dez esta-

dos da federação conseguiram manter o pagamento 
da folha de pessoal e repasses regulares para os in-
vestidores, a Paraíba é um deles. Além disso, foram 
pagos 14º e 15º salários aos professores selecionados 
por seus méritos e serão pagos prêmios aos policiais 
pelos esforços e tarefas cumpridas. Destacou que só 
nos últimos dois meses foram aplicados 866 (oito-
centos e sessenta e seis) milhões 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 afe-
ta diretamente os mais humildes. Comemorou tam-
bém 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.Retoman-
do seu discurso, falou sobre o programa “Caminhos 
da Paraíba” que retirou 47 cidades do isolamento. 
Disse que, até o final de março, a Paraíba não terá 
nenhuma cidade sem acesso por asfalto. Afirmou 
ser um desafio para todos alcançar a estabilidade 
institucional, pois a crise provoca sérios danos à go-
vernabilidade da União, estados e municípios. Além 
disso, a vida em sociedade sofre com ódios e intole-
râncias. No entanto, sob a égide do Estado Demo-
crático de Direito é possível impedir as ações de cor-
rupção praticadas por forças e grupos de interesses 
escusos existentes na sociedade, instituições e em 
setores do Estado. Defendeu o “Projeto Nacional de 
Desenvolvimento” fundado 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 progra-
mas desenvolvidos na rede estadual de saúde. Na 
área da educação, tem como meta a construção de 
seis novas escolas 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 re-
formadas cerca de 200 escolas, totalizando 2.389 no-
vas salas de aula. Nesse cenário, as seis novas esco-
las técnicas estaduais aparecem como monumentos 
ao futuro dos jovens de João Pessoa, Bayeux, Cuité, 
Cajazeiras, Mamanguape e São Bento. Os cursos 
profissionalizantes também serão oferecidos nas ci-
dades de Campina Grande, Guarabira, Patos, Itapo-
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ranga, Sousa e Serra Branca. Disse que ao longo des-
ses anos foram pagos mais de 110 milhões de reais 
em prêmios Mestre da Educação e Escola de Valor 
para professores e funcionários das escolas públi-
cas. Destacou a renovação das esperanças com a 
consolidação do Projeto de Inclusão Social pela Mú-
sica e Artes (PRIMA) e do programa Gira Mundo, o 
qual proporciona intercâmbio para estudo de língua 
estrangeira aos estudantes e professores da rede pú-
blica estadual. Falou que os programas de segurança 
hídrica terão continuidade e disse que o estado está 
a poucos dias de receber os primeiros metros cúbi-
cos 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 con-
trair financiamento e que 350 milhões de reais se-
riam suficientes para esta obra que proporcionaria a 
melhor distribuição hídrica do país. Disse que mais 
de 1.100 quilômetros de novas adutoras 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, Coxi-
xola, Santo André, Pio X, Sucuru, Princesa Isabel, 
Triunfo, Pocinhos, Nova Camará, Riacho dos Cava-
los, Queimadas, Alcantil, Mamanguape, Cajazeiras, 
Diamante/Boa Ventura, Jericó/Mato Grosso, Pilões, 
Itaporanga/Nova Olinda/Pedra Banca, Piancó, São 
José de Piranhas, Belém/ Logradouro. Serão inaugu-
rados 30 sistemas dessalinizadores, 76 sistemas de 
abastecimentos rurais e a barragem de Tibiri, em 
Santa Rita. Em agosto haverá a inauguração do pri-
meiro lote do Canal Acauã-Araçagi. Acerca da segu-
rança pública, indicou que o estado da Paraíba no 
ano de 2016 teve a maior redução do número de ho-
micídios nos últimos 20 anos. Diante desse dado, o 
governador agradeceu aos profissionais de seguran-
ça que saem de casa para combater “o inusitado”. 
Observou as dificuldades do setor, pois os crimino-
sos não precisam de licitação ou empenho para con-
seguir armamentos modernos. Disse que a taxa de 
crimes violentos letais intencionais reduziu de 41,5 
por 100mil habitantes para 33 por 100 mil habitan-
tes. Comemorou o alto índice de elucidação de ho-
micídios no ano de 2016. Considerou que esses 
avanços foram alcançados por meio de investimen-
tos em equipamentos, viaturas, armamentos e es-
truturas 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 ati-
vidade econômica em todas as localidades, garan-
tindo o fornecimento de água e acesso por meio de 
rodovias asfálticas. Comentou que, em março do 
corrente ano, será retomado o projeto Cidade Ma-
dura, condomínio exclusivo para idosos, nas cida-
des de João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras. 
Citou os avanços no sistema habitacional, com a en-
trega efetiva de mais de quatorze mil unidades às 
famílias. Citou os espaços de lazer e de práticas de 
esporte construídos ou reformados em sua gestão, 
dentre os quais citou o Parque Parahyba, no bairro 
do Bessa; Parque 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 Estadual 
de Cuité, Hospital de Mamanguape.  Encerrou seu 
pronunciamento 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, presi-
dente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Em segui-
da, 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 fevereiro de 2017.


