Breve biografia do vereador João Corujinha (DC)
Parlamentar comanda a Câmara Municipal de João Pessoa no Biênio 2019/2020

Nascido em Guarabira (PB), João Carvalho da Costa Sobrinho, o João Corujinha (DC), passou a
maior parte da sua infância na cidade de Belém, no agreste paraibano. Aos 15 anos, mudou-se para
João Pessoa, onde trabalhou como vendedor de livros para ajudar a família.
Graduado em Ciências Contábeis, casado e pai de uma filha, adotou a Capital paraibana como sua
cidade do coração, recebendo, inclusive, o Título de Cidadão Pessoense da Câmara de João Pessoa
pelos relevantes serviços prestados à cidade.
Nos últimos 20 anos, vem dedicando sua vida ao trabalho nas áreas de educação e política. No ano
de 1990, juntamente com sua esposa Lila Carvalho e com muito trabalho e dedicação, fundou a
Escola Corujinha, hoje reconhecida como uma das maiores instituições de ensino da Zona Sul de
João Pessoa.
Joao Corujinha começou a se identificar com a política desde muito cedo. Atual presidente do
partido Democracia Cristã (DC) no Estado da Paraíba e vereador pela Câmara Municipal de João
Pessoa por quatro vezes, sempre pautou sua trajetória de vida pela atenção e dedicação à população
mais carente, primando sempre pela honestidade, caráter e coerência.
A atuação firme, coerente e de resultados, contribuindo na defesa de políticas públicas positivas
para a saúde, educação, segurança pública, habitação, meio ambiente, esporte e lazer, entre outras
pautas articuladas com a sociedade organizada, levaram a projetar seu nome para assumir a
Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) no governo do então prefeito Ricardo
Coutinho.
Recentemente, Corujinha foi eleito Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa para comandar
o biênio 2019/2020.
“Eu vi o maior bairro de João Pessoa nascer, crescer e se desenvolver. Sou testemunha de várias
problemáticas em Mangabeira e isso mexeu muito comigo. A grande causa de tudo, da motivação e
da vontade de entrar para política, nasceu dentro dessa realidade. As necessidades que o bairro
precisava - e ainda precisa -, as demandas e o grande incentivo das pessoas e das lideranças do
bairro me fizeram entrar para política, não apenas para ser uma ‘voz’, tornando-me testemunha das
demandas e de suas carências, mas trabalhar por isso politicamente seria uma forma para que, de
fato, o cenário pudesse melhorar em vários aspectos”, comentou João Corujinha.
ATUAÇÃO MARCANTE NA SECRETARIA DE ESPORTE

Todas as leis municipais de autoria dos vereadores e os projetos em tramitação estão disponíveis no site da Câmara através do link do
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL): http://177.200.32.195:9673/sapl/default_index_html

Como secretário de Esportes de João Pessoa, João Corujinha teve a oportunidade de comandar um
dos maiores eventos estudantis de 2011, a etapa nacional das Olimpíadas Escolares, voltada a
alunos de 12 a 14 anos. Disputado em João Pessoa por 26 delegações de 24 Estados brasileiros,
além de uma equipe do Distrito Federal e outra da cidade-sede, o evento esportivo foi bastante
elogiada pelo então ministro do Esporte, Orlando Silva.
Foi ainda na gestão do então secretário João Corujinha que projetos como ‘Sábado na Praça’, ‘Giro
no Esporte’, ‘1º Festival Paradesportivo de João Pessoa’ e ‘Academia nas Praças’ vieram a resgatar
o poder educativo que o esporte possui, aproximando gerações e diminuindo a desigualdade entre as
classes sociais.
Investimentos e reformas de campos de futebol nos bairros do José Américo, Bancários e
Mangabeira; do Estádio da Graça, no bairro de Cruz das Armas; do Gervasão, no Colinas do Sul, e
ainda a recuperação dos ginásios do Valentina e Mangabeira, foram obras relevantes para a
população e que integraram a gestão de Corujinha no Esporte.
VEREADOR COM FORTE ATUAÇÃO POLÍTICA
João Corujinha foi suplente de vereador em 2004, eleito pela primeira vez como parlamentar em
2008 pelo PSDC. Foi suplente de vereador mais uma vez em 2012 e foi reeleito em 2016 pelo
Partido Democracia Cristã (PDC, atual DC) para seu segundo mandato, onde está em plena atuação.
Por conhecer de perto a realidade dos bairros, João Corujinha é um vereador com forte atuação
política em seu mandato, com projetos relevantes aprovados nas áreas de infraestrutura, saúde,
esporte, educação, meio Ambiente, cultura e demais áreas.
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