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Posse de Karla Pimentel em 01 de janeiro 
representa o início do novo tempo tão esperado 
pela maioria dos cidadãos condenses. Nas 
redes sociais, Karla se dirigiu aos cidadãos do 
Conde reafirmando ter muito compromisso 
com todos e a cidade. Ela chegou a dizer que 
acredita no Conde e que “não largo a mão 
de vocês”. “Nós temos muitos motivos para 
comemorar. E o principal deles é essa nova 
onda de prosperidade e esperança que se 
instala aqui no Conde. Faremos juntos grandes 
coisas […]. Que nós possamos ver essa cidade 
diferente, ver essa cidade com brilho, ver o 
povo dessa cidade ter o orgulho dela e orgulho 
de quem eles escolheram para representar”, 
disse Karla.

GABINETE
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Primeiro ato público da nova prefeita após 
a cerimônia de posse, foi a apresentação do 
novo Comando da Guarda Civil Municipal de 
Conde. Os escolhidos foram o inspetor Nobre 
e Robson, estabelecidos como comandante 
e subcomandante, respectivamente. O novo 
comandante é pastor evangélico, sargento da 
reserva do Exército Brasileiro e esteve a serviço 
da Organização das Nações Unidas – ONU, 
em Angola, se referiu a seu novo cargo como 
um sacerdócio, uma analogia ao ministério 
sacerdotal bíblico: “Fica meu compromisso de 
zelar pela vida dos senhores e das senhoras do 
Conde.”

GUARDA CIVIL MUNICIPAL



4

A emissão de Carteiras de identidade foi 
retomada na segunda-feira, 11 de janeiro, com 
aumento de mais de 300%. Além de voltar 
a confeccionar o documento, a Secretaria 
de Trabalho e Ação Social (Setras) ampliou 
o número de atendidos por semana. Em 
dezembro de 2020, eram feitas apenas 15 
identidades por semana, às terças-feiras. 
Agora, a Setras passou a atender 50 pessoas 
por semana, sendo 10 por dia. A proposta é 
ampliar ainda mais após a pandemia, passando 
a confeccionar aproximadamente 400 carteiras 
de identidades por mês.

SETRAS
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Os recursos municipais nem sempre são 
suficientes para toda a demanda de infra-
estrutura, mas isso não pode ser o fator 
limitador. Cabe ao gestor buscar recursos 
dos governos federal e estadual, através de 
projetos e emendas parlamentares. Antes 
de tomar posse, a prefeita Karla Pimentel foi 
a Brasília buscar parcerias e emendas para o 
Conde. Uma das reuniões foi com a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), onde 
ela buscou a parceria do Governo para 
construir uma usina solar na cidade. No âmbito 

SEINFRA
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estadual, a prefeita e o deputado Eduardo 
Carneiro estiveram com o secretário de Infra-
estrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente, Deusdete Queiroga, na primeira 
semana de gestão, para solicitar obras de 
viabilidade para o abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Diversos bairros do 
município vêm sofrendo com constantes faltas 
de água, mesmo que já existam projetos da 
Cagepa para alguns deles. Karla fez o apelo 
ao Secretário que incentive a retomada desses 
trabalhos e que o Estado destine novos 
projetos para bairros da cidade.

Através da política de humanização proposta 
pelo seu governo e cumprindo o compromisso 
de cuidar das pessoas, especialmente as 
mais carentes, a prefeita Karla Pimentel, em 
parceria com os agricultores que fazem parte 
do Projeto de Aquisição de Alimentos (PAA) 
e a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), iniciou a doação de alimentos às 
famílias cadastradas nas associações e nos 
Cras do município. Essa parceria vai permitir 
que a Setras continue levando alimentos com  

SETRAS
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garantia e com toda qualidade do cultivo da 
agricultura familiar de forma gratuita aos mais 
necessitados.

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 
(Semec) trouxe uma novidade impactante na 
quinta-feira, dia 14, a parceria com o Instituto 
de Línguas Millennium e da Faculdade 
Trilógica Keppe & Pacheco. Com o convênio, o 
Município passará a oferecer cursos nos idiomas 
Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, 
Sueco e Finlandês em toda rede de ensino do 
Município, para todos os níveis de escolaridade. 

SEMEC
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Do ensino infantil à Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). O programa de Poliglotismo 
também engloba cultura emocional e gestão 
de conflitos, o apoio na Formação Continuada 
dos docentes e da Secretaria de Educação 
com cursos reconhecidos pelo MEC, apoio 
na produção científica e intercâmbio em 
inovação tecnológica no município de Conde, 
suporte na formação integral do cidadão 
com metodologia trilógica de humanização, 
afetividade e consciência e princípios 
científicos e de valores humanos no suporte 
de tecnologia de educação no município. A 
Semec pontuou que é um passo inovador na 
Educação do município do Conde que passará 
a integrar uma rede de intercâmbio com mais 
de 19 países. As inovações serão implantadas 
já para o ano letivo de 2021.
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Empreendedorismo e cultura estarão ao 
lado da educação na construção de políticas 
públicas voltadas para a juventude. Além de 
educar, a Prefeitura vai preparar o jovem para 
o convívio social saudável através do estímulo 
à cultura, e dar a ele a condição de enfrentar o 
mercado com confiança através de projetos de 
empreendedorismo que estão em discussão. 
A Coordenação da Juventude tem buscado 
parcerias que reforcem essa construção. Dia 
14 de janeiro, por exemplo, Carlos Henrique, 
Coordenador de Juventude, representou a 
prefeita Karla em uma reunião com a Secretaria 
Executiva da Juventude da Paraíba. Também, 
há muito sendo construído para os jovens 
dentro das secretarias municipais.

JUVENTUDE
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O fim do contrato com a empresa que 
prestou serviço de coleta de resíduos até 31 
de dezembro trouxe um grande desafio para 
a nova gestão. Enquanto transcorria o prazo 
legal do processo licitatório, a Prefeitura 
utilizou os poucos veículos que possuía para 
atender a população na coleta do lixo, mas 
não foram suficientes para suprir a demanda 
da cidade. Na manhã do dia 15 de janeiro, a 
prefeita recebeu compactadores, caçambas e 
tratores oriundos de um contrato emergencial 
e colocou à disposição a Secretaria do Meio 
Ambiente, responsável pela coleta. Com a 
coleta normalizada, a gestão tramita a licitação 
para contratação definitiva da empresa que 
vença o processo que será feito de forma 
eletrônica e transparente.

MEIO AMBIENTE
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Atenta à responsabilidade fiscal, a prefeita 
Karla Pimentel suspendeu aumento de salário 
previsto para 2021. O aumento beneficiava 
vereadores, secretários municipais, vice-
prefeito e a própria gestora. A prefeita entendeu 
que o aumento era inapropriado e incoerente. 
Com essa justificativa publicou o Decreto 
003/2021, seu terceiro desde que assumiu, 
suspendendo o aumento que havia sido 
promulgado no último dia útil de dezembro de 
2020. “É preciso ser coerente com a realidade 
de nosso município”, argumentou a Prefeita 
em sua decisão. 

GABINETE



12

O compromisso de reabrir o posto de Jacumã 
está cumprido. Residentes e visitantes 
de Jacumã e região já estão usufruindo 
do atendimento que foi retomado e 
ampliado. A Unidade está funcionando com 
ambulância, médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, recepcionistas e demais 
servidores necessários ao bom funcionamento 
do PA. O atendimento da semana também foi 
reforçado, mas permanece no horário padrão. 
Ainda no primeiro dia a coordenação relatou 
a satisfação dos pacientes: “As pessoas que 
já foram atendidas até agora agradeceram 
bastante. A gente está aqui para receber os 
pacientes com muito carinho e muita atenção.”

SAÚDE



13

A prefeita Karla Pimentel se reuniu com a 
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba 
(CINEP), órgão responsável por promover o 
desenvolvimento industrial do Estado, para 
renovar o termo de compromisso e cooperação 
com a instituição. Segundo Rômulo Polari, 
presidente do órgão, o “CINEP tem importantes 
investimentos em prospecção para a área 
industrial e o Litoral Sul não pode ficar de fora 
da rota de investimentos empresarial.” Após a 
reunião, que aconteceu na segunda (18), a prefeita 
disse que a parceria gerará emprego e renda 
que vão dar qualidade de vida aos condenses: 
“Por isso, viemos estabelecer um termo de 
compromisso e cooperação entre Conde e 
CINEP, além de regularizar o Distrito Industrial 
da nossa cidade. É um passo extremamente 
importante para escrevermos juntos uma nova 
história para o Conde.” É possível que já nos 
próximos meses seja anunciada a chegada de 
novas empresas à cidade.

SEPLAN
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A segurança é necessária para o 
desenvolvimento social e econômico, mas tem 
um papel ainda mais especial em municípios 
turísticos, como é o caso de Conde. Falta de 
segurança é um grande obstáculo na hora em 
que o turista decide o seu destino de viagem. 
O enfrentamento à insegurança só é eficiente 
quando as forças de segurança e as instituições 
governamentais agem em sinergia. É o que a 
Prefeitura de Conde tem proposto  para o início 
desse novo tempo. A Secretaria de Turismo 
(Setur) já abriu caminho para harmonizar as 
ações da Prefeitura, Guarda Municipal, Polícia 
Militar e Bombeiros Militar numa reunião para 
garantir o reforço da segurança durante todo 
o verão.

SETUR
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Após 10 meses do início da pandemia do novo 
coronavírus, vacinas de dois laboratórios foram 
liberadas para o uso pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). A vacina chegou 
em Conde no dia 19 de janeiro. A cidade já 
estava preparada com um plano de imunização 
pronto para ser iniciado. As regras primordiais 
foram estabelecidas pelos governos estadual 
e federal. Às 11h45m do dia 20, o primeiro 
morador do Conde foi vacinado, Josevandro 
de Souza Lima, condutor socorrista do Serviço 
de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). 
O condutor foi escolhido para representar os 
servidores da Unidade, por ter perdido um 
de seus colegas para a Covid-19, o também 
condutor Valdir da Soledade. Conforme o 
plano nacional de imunização, essa primeira 
remessa será para os trabalhadores de saúde. 
Novas doses virão para vacinar a população.

SAÚDE
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Os cortes de terra para plantio, tão necessários 
para a subsistência da agricultura familiar, 
já foram retomados pela Secretaria de 
Agropecuária e Pesca (SAP). O serviço é parte 
de um conjunto de ações da gestão Karla 
Pimentel para alavancar a produção agrícola 
em todo o território municipal. A SAP superou 
limites, como falta de equipamentos, entre 
tantos outros desafios encontrados desde os 
primeiros dias da gestão para iniciar os cortes 
de terra imediatamente. A consciência é de que 
a agricultura não pode parar, de acordo com a 
secretaria. Todas as comunidades rurais serão 
atendidas, seguindo a sequência do sorteio 
realizado em uma reunião com os presidentes 
das associações rurais.

SAP
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