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REQUERIMENTO DO GRUPO “DIREITA CATOLÉ” NO INTUITO DE 

PROPOR BENFEITORIAS E MELHORIAS PARA A CIDADE DE 
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CATOLÉ DO ROCHA- PB 

12 de Abril de 2019. 



Audiência com Deputado Estadual Cabo Gilberto (PSL) 

 

 

 

 

Objeto: Encaminhar pleitos da cidade de Catolé do Rocha-PB, cidade localizada na 

região do sertão Paraibano, para que o Deputado tome conhecimento das demandas 

dessa região e assim seja a voz dessa gente tão esquecida e tão desprestigiada pelas 

autoridades Estaduais. 

A “Direita Catolé”, inicialmente, tem a honra de cumprimentar Vossa 

Excelência, oportunidade em que vem expor demandas para compartilhar angústias e 

anseios da Região, com a esperança de ver a maioria dessas demandas expostas ao 

Governo da Paraíba e a imprensa em Geral, através de Requerimentos e 

pronunciamentos na Tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba, através do nosso 

representante nesta casa o Sr. Deputado Estadual Cabo Gilberto. 

 

PLEITOS: 

1) Requerimento Secretaria De Estado Da Educação- Governo Da Paraíba: 

Solicitamos à vossa excelência que seja encaminhado requerimento desta 

assembleia legislativa apelando ao governador do estado da paraíba para incluir no 

próximo PLANO PLURIANUAL (PPA) e na próxima LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 

recursos para instalações de novos cursos superiores e técnicos no campus da UEPB 

em Catolé do Rocha-Pb. É importante destacar que devida sua posição geográfica este 

campus beneficia inúmeros municípios da região, entre eles: Brejo Do Cruz, Belém Do 

Brejo Do Cruz, São Bento, Paulista, Lagoa, Jericó, Mato Grosso, Riacho Dos Cavalos, 

Brejo Dos Santos, Bom Sucesso, totalizando cerca de 150 mil habitantes daquela 

região. 

 JUSTIFICATIVA 

Com mais de 55 anos de existência, a Escola Agrotécnica do Cajueiro, 

Campus IV, localiza-se na Comunidade do Cajueiro, região do Semiárido paraibano, 

Mesorregião do Sertão Paraibano, distante 427 km da capital do estado, possui uma 

área total de aproximadamente 93 hectares. 

Atualmente o Campus IV oferta 04 (quatro) cursos superiores sendo estes: 

Letras e Ciência Agrárias nas modalidades presencial; Pedagogia e Educação física nas 

modalidades semipresenciais.  São ofertados ainda 02 (cursos) técnicos.  



O Campus conta, atualmente, com cerca de 650 alunos, 53 professores e 

32 técnicos.  

O Campus tem enorme importância, mudando a realidade do sertanejo ao 

oportunizar a inserção destes no mercado de trabalho. Entretanto, conforme 

supramencionado, há pouca oferta de cursos, o que contrapõe ao enorme potencial de 

expansão da instituição.  

O Campus IV possui espaço físico com 16 (dezesseis) salas prontas e 

climatizadas, projetores, auditório, refeitório e biblioteca.   

A sociedade almeja cursos como Música, Apicultura, Direito, Ciências 

Biológica e Medicina Veterinária, sendo estes extremamente viáveis à serem 

implantados sem grandes custos ao Poder Público, vez que toda estrutura física está 

pronta.  

As implantações dos novos cursos, certamente, assegurariam 

desenvolvimento de toda região sertaneja.    

 
2) Requerimento Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - Governo da Paraíba: 

 
Solicitamos à Vossa Excelência que seja encaminhado REQUERIMENTO 

desta Assembleia Legislativa APELANDO ao Governador do Estado da Paraíba para que 

seja realizada construção de quadra poliesportiva na cidade de Catolé do Rocha-PB. 

 JUSTIFICATIVA: 

Praticar esportes é essencial para o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes. Contudo, muitos meninos e meninas na cidade não têm acesso a esse 
tipo de atividade em decorrência da ausência de instalações acessíveis e materiais 
esportivos.  

Vale lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é 
dever dos governos e da sociedade oferecer espaços seguros e atividades de esporte, 
lazer e cultura para todas as crianças e adolescentes. 

Na cidade de Catolé do Rocha existe a carência de alternativas de esporte e 
lazer às comunidades carentes. 

O esporte e o lazer é um direito individual e coletivo constitucionalmente 
assegurado, cabendo ao Poder Público propiciar as condições materiais suficientes 
para a efetivação dessa garantia, incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de privilegiar as 
camadas sociais mais carentes e o universo populacional compreendido pelas crianças 
e adolescentes. 

http://paraiba.pb.gov.br/juventude-esporte-e-lazer/


Sabe-se, ainda, que as crianças e os jovens, quando não estão na escola, 
ficam na rua, ociosos, estando muito próximos da violência, das drogas, de acidentes e 
da marginalização. Esse modo de vida põe em risco a saúde, a integridade física, social 
e psicológica dos mesmos. A comunidade não dispõe de espaço e oportunidades de 
esporte, lazer ou estudo extraescolar. 

Neste sentido, solicitamos proposta ao Executivo empenho na construção 
de quadra poliesportiva na cidade. 

3) Requerimento ao DER- PB: 

Requerimento ao DER solicitando o término da construção da ponte da 
Estrada PB 323 próximo ao Sítio Rancho do povo.  
 

 JUSTIFICATIVA: 

 

A ponte supracitada liga as cidades de Catolé do Rocha e Brejo do Cruz, 

sendo única via de tráfico naquela localidade. Diante da total ausência de manutenção, 

em 12 de Junho de 2017, desmoronou causando grande prejuízo a sociedade e 

empresas localizadas nas intermediações da cidade. 

Lamentavelmente, a obra, entre início e interrupções inexplicáveis, já dura 

cerca de 02 (dois) anos sem solução.  

Insta dispor que estamos nos referindo a pequena obra (ponte com cerca 

de 5 metros de extensão) que não requer grandes orçamentos, tampouco, justifica o 

longo período dispendido sem conclusão.  

Além do constante constrangimento e prejuízo à sociedade, graves 

acidentes já foram registrados no local, dada a total ausência de segurança na via.  

Por ser medida de urgência, requer a vossa Excelência cobranças do Poder 

Executivo nestes termos. 

4) Requerimento a Secretaria de Saúde do Estado- Governo da Paraíba:  

 
Requerimento ao Secretário Estadual de Saúde providências para melhor 

funcionamento do Hospital Regional de Catolé do Rocha, vez que inexiste atendimento 

adequado, carecendo de disponibilidade de médicos ortopedistas e outras 

especialidades imprescindíveis, naquele estabelecimento que é o único em toda 

região.  

Requer ainda instalação de uma UTI no Hospital Regional de Catolé do 

Rocha. 



 
 JUSTIFICATIVA: 

 

A população da localidade padece há anos com o total descaso do Poder 

Público no setor de saúde. Diante da ausência de condições mínimas de atendimento 

adequado, dificuldade de aquisição de vagas em outros hospitais, bem como do 

distanciamento dos grandes centros, lamentavelmente, inúmeros casos de óbito têm 

sido registrados diariamente na região.  

A instalação de uma UTI no referido hospital seria de suma importância, 

evitando encaminhamentos para regiões longínquas e diminuindo o número de óbitos 

em casos evitáveis.   

 

5) Requerimento à Secretaria de Estado da Segurança Pública- Governo da 

Paraíba:  

Solicitamos a Vossa Excelência requerimento a secretaria de Estado da 

Segurança Pública da criação de IML (Instituto Médico Legal) e IPC (Instituto de Polícia 

Científica) na cidade de Catolé do Rocha. 

 JUSTIFICATIVA:  

Apesar de ser cidade polo na microrregião sertaneja, Catolé do Rocha não 

dispõe de IML, sendo que o instituto mais próximo está localizado há cerca de 150 km 

de distância, na cidade de Patos. 

Tal fato dificulta a realização de necropsias e laudos cadavéricos por parte 

da Polícia Científica, tornando o processo demorado e custoso.  

Por ser uma medida de urgência, requer reivindicações nesse sentido. 

 

6) Requerimento à Secretaria de Receita- Governo da Paraíba:   

Solicitamos a Vossa Excelência requerimento ao Governo do Estado para 

implementação de incentivos fiscais na cidade de Catolé do Rocha objetivando 

manutenção e atração de novas empresas para a região, assegurando oportunidades 

de emprego para a população. 

 JUSTIFICATIVA:  

A cidade de Catolé do Rocha, assim como boa parte das cidades brasileiras, 

padece com o desemprego. Há anos que a classe empresarial, encontra-se 



sobrecarregada com inúmeros encargos e impostos, sem, entretanto, receber 

qualquer contraprestação Estatal.  

Tal fato tem levado ao fechamento de empresas e desmotivação de novos 

empreendedores, tendo como consequência o desemprego em toda região.  

Por ser medida de extrema relevância requer solicitações e medidas nesse 

aspecto.  

 

7) Requerimento a Secretaria de Agricultura Familiar – Governo da Paraíba: 

Solicitamos a Vossa Excelência requerimento a secretaria de agricultura 

familiar do Estado da Paraíba atuação na cidade de Catolé do Rocha com cortes de 

terras, construção de barragens subterrâneas, açudes, poços artesianos, distribuição 

de sementes e acompanhamento técnico, afim de assegurar o desenvolvimento da 

agricultura familiar na região. 

 JUSTIFICATIVA:  

A cidade de Catolé do Rocha, segundo dados do IBGE, tem parte 

considerável de sua economia dependente do desenvolvimento da agricultura familiar.  

Por estar localizada em região com escassez hídrica há necessidade de 

armazenamento de água em reservas para a viabilidade do plantio.  

A distribuição de sementes para aos agricultores e acompanhamento 

técnico adequado são medidas cruciais para o desenvolvimento da atividade na região.  

Por ser medida de enorme relevância, requer requerimento neste sentido. 

 

8) Requerimento Secretaria de Segurança do Estado - Governo da Paraíba: 
 

Solicitamos à Vossa Excelência que seja encaminhado REQUERIMENTO 

APELANDO ao Governador do Estado da Paraíba por aumento do efetivo policial e 

construção de quadra poliesportiva no 12º BPM (Décimo segundo Batalhão de Polícia 

Militar) localizado na cidade de Catolé do Rocha-PB. 

 JUSTIFICATIVA: 

A cidade tem enorme extensão territorial, sendo que grande parte da 
sociedade habita a zona rural estão desprovidas de qualquer auxílio do Estado.  

http://paraiba.pb.gov.br/juventude-esporte-e-lazer/


Como é cediço a violência, em pequenas cidades, tem migrado para zona 
rural, tirando proveito dessa ausência do Estado naqueles rincões.  

Deste modo, o aumento do efetivo policial na região possibilitaria a criação 
do patrulhamento rural comunitário que seria de grande relevância social.  

A construção de quadra poliesportiva junto ao 12º BPM seria de suma 
importância, ante a ausência de local adequado para o desenvolvimento de atividades 
físicas dos profissionais atuantes na região.   

Neste sentido, solicitamos proposta ao Executivo empenho no aumento do 
efetivo policial no 12º BPM e construção de quadra poliesportiva própria. 

9) Requerimento a Secretaria de Infraestrutura do Estado- Governo da Paraíba: 

Requerimento no sentido de empenho na pavimentação de ruas na cidade 
de Catolé do Rocha.  
 

 JUSTIFICATIVA: 

 

Na cidade de Catolé do Rocha, assim como grande parte das cidades 

brasileiras, houve o fenômeno do êxodo rural e crescimento da zona urbana, 

entretanto, diante do descaso do Poder Público local e Estadual, a cidade padece com 

ausência de infraestrutura mínima, com inúmeras ruas sem pavimentação e 

saneamento básico. 

Por ser medida de urgência, requer a vossa Excelência cobranças do Poder 

Executivo visando melhorias nesses aspectos. 

 

10) Requerimento a Secretaria de Infraestrutura e recursos hídricos do Estado- 

Governo da Paraíba: 

Requerimento no sentido de empenho na solução de coleta e 
armazenamento do lixo na cidade de Catolé do Rocha.  
 

 JUSTIFICATIVA: 

 

A cidade de Catolé do Rocha, carece de sistema de coleta e tratamento do 

lixo de forma adequada.  

A ausência de caminhões de coleta e local próprio para tratamento do lixo, 

tem deixado a sociedade em situação de vulnerabilidade, vez a proliferação de 

doenças, colocando em risco todas os habitantes.  



Por ser medida de urgência, requer a vossa Excelência cobranças do Poder 

Executivo visando melhorias nesses aspectos. 

 

 

Confiantes no atendimento das demandas, 
 

Pedimos deferimento. 
Catolé do Rocha- PB, 12 de Abril de 2019. 

 
 


