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TRABALHO E 
TRANSPARÊNCIA

“Aos 29 anos de idade, recebi da 

Paraíba uma nova missão: represen-

tar o nosso povo, agora como depu-

tado estadual, aqui pertinho de cada 

paraibano. Assim como fui um dos de-

putados federais mais jovens da histó-

ria do Brasil e representei em Brasília 

os interesses dos paraibanos por oito 

anos, sou o deputado estadual mais 

novo desta legislatura. Neste novo 

desafio, tenho percorrido cada pe-

dacinho de chão do nosso Estado, 

ouvido o povo de perto, suas de-

mandas e e  suas necessidades. Dentre outras 

ideias, trouxe a bandeira do combate às dro-

gas e defesa da juventude para a Assembleia 

Legislativa da Paraíba (ALPB); como presi-

dente da Comissão de Orçamento, inovei e 

democratizei as discussões da Lei Orçamen-

tária Anual (LOA) 2020 e do Plano Plu-

rianual (2020-2023). No perí-

odo mais difícil do nosso 

século, fui considerado 

um dos parlamenta-

res mais atuantes no 

combate à pande-

mia do coronavirus. 

Estamos concluindo 

a primeira metade 

do mandato e segui-

mos com muita co-

ragem e vigor para 

fazer muito mais em 

2021 e 2022.”
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ATUAÇÃO NO COMBATE AO  
USO DE DROGAS E DEFESA  
DA JUVENTUDE

No dia 12 de junho do ano passado, a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) lançou 
a campanha ‘Paraíba sem Drogas’ e deu o pontapé inicial nas atividades da Frente Parla-
mentar de Enfrentamento às Drogas e Defesa da Juventude, sob a presidência do deputa-
do Wilson Filho. As ações fizeram parte do ‘Junho Cinza’, com a finalidade discutir ações 
concretas que ajudem no enfrentamento ao uso das drogas em todo o Estado.

“O uso de drogas é um problema que não escolhe classe social. Pode atingir todas as 
famílias, das mais ricas e abastadas às mais pobres e humildes. Toda a sociedade está 

vulnerável. É um problema que só tende a crescer, se não for combatido de maneira 
enfática. E é uma questão que se relaciona de maneira direta com a saúde e a segu-
rança pública. Portanto, é importante se ter um mês para tratar deste assunto”, disse 

Wilson Filho na ocasião.
O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino 

(PSB), disse que o movimento “Paraíba sem Drogas” foi a maior ação da história 
da Paraíba no enfrentamento ao que ele considera uma “epidemia”. 

“Com toda certeza. É o maior movimento [da história] e aqui parabeni-
zo o deputado Wilson por estar contribuindo com este debate e a Casa en-

campou a ideia e está dando todas as condições para que tenhamos uma 
discussão de qualidade e contribuirmos para que possamos vencer essa  
epidemia”,  congratulou. 

 Em uma das audiências públicas, que ocorreu no auditório da Casa  
Epitácio Pessoa, foi a que levou mais secretários de  
Estado para debater o assunto dos últimos  
tempos, além de representantes de órgãos que tratam da  
problemática: Gabriel Gomes, secretário Executivo de 
Educação do Estado; Jean Nunes, que comanda a pasta de  
Segurança e Defesa Social; o secretário de Administração  
Penitenciária, Tenente Coronel Sérgio Fonseca; Geraldo  
Medeiros, Secretário Estadual de Saúde; o procurador 
de Justiça do Ministério Público, Valberto Cosme Lira; 
o Defensor Público Geral, Ricardo Barros; a presiden-
te da Câmara de Campina Grande, Ivonete Ludgério; 
o gestor do Programa estadual de Política sobre Dro-
gas, Túlio Pollari; representantes de diversas comuni-
dades terapêuticas que acolhem usuários, a Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba(OAB
-PB), o Conselho Municipal Antidrogas (COMAD), o  
Poder Judiciário, a Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e diversos jovens e estudiosos da temática.

A partir dessa audiência, o deputado protocolou 
a indicação 233/2019, enviando anteprojeto ao Go-
vernador do Estado de criação do Fundo Estadual 
de Políticas Sobre Drogas; a Indicação 188/2019, 
indicando ao Governador do Estado da Paraíba 
a criação da Coordenação Estadual de Políticas 
Sobre Drogas; e diversos requerimentos para 
visitar comunidades terapêuticas no Estado da 
Paraíba. Além disso, ainda articulou recebimen-
to de quantidade significativa de recursos para 
apoiar ações de ressocialização,  prevenção e  
repressão do tráfico no Estado da Paraíba. 



DEMOCRACIA E INOVAÇÃO NOS 
DEBATES PARA A APROVAÇÃO DAS 

LOAs 2020 E 2021
Wilson Filho foi eleito presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização, Tributação e Trans-

parência da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para um mandato de dois anos, com a 

missão de inovar esta comissão. Trouxe pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa da 

Paraíba (ALPB) o debate da LOA (Lei Orçamentária Anual) em todas as regiões do Estado, demo-

cratizando a discussão sobre as prioridades de investimento do Poder Executivo. 

A peça da LOA 2020, aprovada no valor final de R$ 12,8 bilhões, foi debatida após audiências 

em Campina Grande, Sousa e, por fim, João Pessoa (anteriormente a audiência ocorria apenas na 

capital). Desta forma, Litoral, Agreste e Sertão participaram do debate. Outra novidade que Wilson 

Filho trouxe para a Comissão de Orçamento foi a realização de audiências temáticas nas áreas da 

segurança pública, desenvolvimento, infraestrutura, educação, cultura, esporte, ciência e tecnolo-

gia, saúde e ação social. Os eventos levaram, ao todo, 10 secretários de Estado para que eles pudes-

sem debater com os setores da sociedade civil a aplicação dos recursos do Governo do Estado. As 

audiências não trataram apenas da LOA 2020, mas também do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023. 

Neste ano, mesmo com a pandemia da Covid-19, durante o debate da LOA 2021, por meio de 

sessões virtuais, foi aberta uma grande porta para que a população do Estado tenha a oportunida-

de de participar das discussões sobre o principal tema da Comissão de Orçamento: como o recur-

so público deve ser melhor investido.
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Logo no início de seu primeiro mandato como deputado estadual, em 2019, Wilson Filho re-
cebeu a importante missão de liderar o bloco parlamentar de maior força política na Assembleia 
Legislativa da Paraíba, o chamado Blocão, composto por grande quantidade de parlamentares 
da Casa. Em 2020, o deputado fecha seu segundo ano como líder do bloco.

Com sua vivência de dois mandatos como deputado federal, Wilson Filho teve papel deter-
minante na orientação das votações da bancada, principalmente devido ao peso político das 
decisões conduzidas pelo bloco, composto por grande quantidade de parlamentares da Casa de 
Epitácio Pessoa. Wilson Filho tem experiência, perfil conciliador e sabe dialogar, características 
fundamentais para conduzir as ações que têm contribuído efetivamente para o desenvolvimen-
to da Paraíba. 

À frente do Blocão, Wilson Filho foi relator de mais 30 projetos; orientou todas as votações 
da bancada, fazendo a devida articulação entre os deputados e o Governo, sempre priorizando 
o que fosse de interesse dos paraibanos; foi relator da Medida Provisória 274/2019, que esta-
belecia anistia e remissão de créditos tributários e restituição de benefícios e das isenções dos 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vigentes no estado da Paraíba, uma MP muito importan-
te, pois trata de uma política pública que incentiva a produção a partir da isenção de impostos. 
Wilson Filho também orientou as votações de projetos referentes ao enfrentamento da pande-
mia de covid-19.

Entre os deputados que fazem parte do Blocão estão: Adriano Galdino, Buba Germano, Jeo-
vá Campos, Ricardo Barbosa, Estela Bezerra, Pollyanna Dutra, Hervázio Bezerra e Cida Ramos 
(PSB); Branco Mendes, Edmilson Soares e Lindolfo Pires (Podemos); Wilson Filho e Doda de 
Tião (PTB); Inácio Falcão (PCdoB); e Chió (Rede).

Wilson Filho finaliza mais um ano como líder do Blocão

Outra atuação de destaque de Wilson Filho na 
Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) é na 
liderança da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Direitos do Consumidor. Com a missão de am-
pliar o leque de direitos do consumidor e fortale-
cer os órgãos que atuam na fiscalização do cum-
primento da legislação consumerista, Wilson 
Filho realizou ações e apresentou projetos que 
beneficiam a população. A atuação do deputado 
lhe rendeu uma cadeira no Conselho Estadual do 
Direito do Consumidor, representando a ALPB.

 
    Alguns dos projetos de destaque do parla-
mentar são: o que cria o período de carência 

de 20 minutos em estacionamentos privados e 
públicos que cobrem pela utilização das vagas, 
já sancionado; o que regulamenta a “Black Fri-
day” na Paraíba, determinando, dentre outras 
ações, que as empresas registrem a diferença 
do preço nos produtos, para os consumidores 
conferirem se realmente houve desconto e em 
que porcentagem; além do projeto que cria a 
“parada segura” para mulheres, determinan-
do que os ônibus, à partir das 20h, parem em 
qualquer localidade designada pelas solicitan-
tes, desde que esteja dentro da rota da linha de 
ônibus (os dois últimas ainda a serem votadas                                                         
em comissões).

ATUAÇÃO DESTACADA NA 

DEFESA DO CONSUMIDOR
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