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MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

1° VICE-PRESIDENTE DEPUTADO JOÃO HENRIQUE
2° VICE-PRESIDENTE DEPUTADO TIÃO GOMES
3° VICE-PRESIDENTE DEPUTADO ANÍSIO MAIA
4° VICE-PRESIDENTE DEPUTADO ZÉ PAULO DE SANTA RITA
1° SECRETÁRIO DEPUTADO NABOR WANDERLEY
2° SECRETÁRIO DEPUTADO CAIO ROBERTO
3° SECRETÁRIO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS
4° SECRETÁRIO DEPUTADO BUBA GERMANO
1° SUPLENTE DEPUTADO DODA DE TIÃO
2° SUPLENTE DEPUTADO GALEGO DE SOUZA
3° SUPLENTE DEPUTADO INÁCIO FALCÃO
4° SUPLENTE DEPUTADO GENIVAL MATIAS 

DEPUTADO ADRIANO GALDINO
PRESIDENTE

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇO PÚBLICO E SEGURANÇA

1. Dep. Anísio Maia – Presidente 1. Dep. Tião Gomes
2. Dep. Zé Paulo – Vice-Presidente 2. Dep. Doda de Tião (Lic.)
3. Dep. Gervásio Maia 3. Dep. Raniery Paulino
4. Dep. João Gonçalves 4. Dep. Branco Mendes
5. Dep. Tovar Correia Lima 5. Dep. Dinaldinho Wanderley 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO CIDADÃ

1. Dep. João Bosco – Presidente 1. Dep. 
2. Dep. Bruno Cunha Lima – Vice-Presidente 2. Dep. Renato Gadelha
3. Dep. João Gonçalves 3. Dep. Manoel Ludgerio (Lic.)
4. Dep. Genival Matias 4. Dep. 
5. Dep. Doda de Tião (Lic.) 5. Dep. Inácio Falcão (Lic.)

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

TITULARES SUPLENTES
1. Dep. Estela Bezerra – Presidente 1. Dep. Inácio Falcão (Lic.)
2. Dep. Janduhy Carneiro 2. Dep. Bruno Cunha Lima
3. Dep. Branco Mendes 3. Dep. Tião Gomes
4. Dep. Jeová Campos 4. Dep. Edmilson Soares
5. Dep. 5. Dep. Gervásio Maia
6. Dep. 6. Dep. Hervázio Bezerra
7. Dep. Camila Toscano 7. Dep. 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Dep. Edmilson Soares – Presidente 1. Dep. Genival Matias
2. Dep. Frei Anastácio – Vice-Presidente 2. Dep. Hervázio Bezerra
3. Dep. Buba Germano (Lic.) 3. Dep. Anísio Maia
4. Dep. João Bosco 4. Dep. Doda de Tião (Lic.)
5. Dep. Gervásio Maia 5. Dep. Raniery Paulino
6. Dep. Tovar Correia Lima 6. Dep. Janduhy Carneiro
7. Dep. Bruno Cunha Lima 7. Dep. Jutay Meneses

COMISSÃO DE DIREITOS DA MULHER
1. Dep. Camila Toscano – Presidente 1. Dep. Dinaldinho Wanderley
2. Dep. Estela Bezerra – Vice-Presidente 2. Dep. Buba Germano
3. Dep. Anísio Maia 3. Dep. José Aldemir
4. Dep. Hervázio Bezerra 4. Dep. Frei Anastácio
5. Dep. Tovar Correia Lima 5. Dep. Raniery Paulino

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

1. Dep. Buba Germano – Presidente 1. Dep. Manoel Ludgerio (Lic.)
2. Dep. Jutay Meneses – Vice-Presidente 2. Dep. Arnaldo Monteiro
3. Dep. Estela Bezerra 3. Dep. Edmilson Soares
4. Dep. João Bosco 4. Dep. Genival Matias
5. Dep. Anísio Maia 5. Dep. Tião Gomes

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

1. Dep. Frei Anastácio – Presidente 1. Dep. Estela Bezerra
2. Dep. Raniery Paulino – Vice-Presidente 2. Dep. Buba Germano (Lic.)
3. Dep. Inácio Falcão (Lic.) 3. Dep. Genival Matias
4. Dep. João Gonçalves 4. Dep. Edmilson Soares
5. Dep. Jutay Meneses 5. Dep. Renato Gadelha

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E MEIO AMBIANTE

1. Dep. Jeová Campos - Presidente 1. Dep. Anísio Maia
2. Dep. Ricardo Barbosa - Vice-Pres. (Lic.) 2. Dep. Estela Bezerra
3. Dep. Buba Germano (Lic.) 3. Dep. 
4. Dep. Zé Paulo 4. Dep. Inácio Falcão (Lic.)
5. Dep. Dinaldinho Wanderley 5. Dep. Arnaldo Monteiro

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICNIONAL

1. Dep. Ricardo Barbosa - Presidente 1. Dep. Edmilson Soares
2. Dep. Renato Gadelha – Vice-Presidente 2. Dep. Dinaldinho Wanderley
3. Dep. Hervázio Bezerra 3. Dep. Branco Mendes
4. Dep. Inácio Falcão (Lic.) 4. Dep. José Aldemir
5. Dep. Zé Paulo 5. Dep. Doda de Tião (Lic.)

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
1. Dep. João Gonçalves – Presidente 1. Dep. Estela Bezerra
2. Dep. Inácio Falcão – Vice-Pres. (Lic.) 2. Dep. Zé Paulo
3. Dep. João Bosco 3. Dep. Hervázio Bezerra
4. Dep. Jeová Campos 4. Dep. Anísio Maia
5. Dep. Edmilson Soares 5. Dep. Branco Mendes
6. Dep. Camilla Toscano 6. Dep. Arnaldo Monteiro
7. Dep. Renato Gadelha 7. Dep. Janduhy Carneiro

SECRETARIA LEGISLATIVA

AGENDA SEMANAL DE PLENÁRIO,
COMISSÕES E EVENTOS

Período: 07 a 11 de Novembro 2016

Dia 07/11/2016 (segunda-feira)

OFICINA DE MEMÓRIA
Solicitação: Divisão de Psicologia - Durvalina Rodrigues - Dire-
tora
Hora: 11h00 as 15h00 (onze às quinze horas) 
Local: Auditório “João Eudes da Nóbrega”
Pauta: Realização dos trabalhos da Oficina de Memória.

Dia 08/11/2016 (terça-feira)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Reunião Ordinária
Hora: 08h00 (oito horas)
Local: Mini Plenário “Deputado Judivan Cabral”
Pauta: Deliberar sobre pauta da mencionada Comissão.

ATIVIDADE PROMOCIONAL
Solicitação: Associação Promocional do Poder Legislativo - 
APPL
Hora: 09h00 (nove horas) 
Local: Auditório “João Eudes da Nóbrega”
Pauta: Evento em apoio a Campanha Novembro Azul.

SESSÃO ORDINÁRIA
Hora: 09h30 (nove horas e trinta minutos)
Local: Plenário “Deputado José Mariz”
Pauta: Apreciação da Ordem do Dia.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO,
SERVIÇO PÚBLICO E EGURANÇA 

Audiência Pública
Hora: Após a Ordem do Dia
Local: Plenário “Deputado José Mariz”
Pauta: Debater as ocupações dos Institutos Federais de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) pelo movimento em 
defesa da Educação Pública de qualidade e contrários a PEC-241 
(PEC-SF-55) e MP 746.

Dia 09/11/2016 (quarta-feira)

WORKSHOP INTERNO
Solicitação: Departamento de Informática
Hora: 09h00 (nove horas) 
Local: Auditório “João Eudes da Nóbrega”
Pauta: III Workshop Interno em Tecnologia da Informação da 
ALPB.
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SESSÃO ORDINÁRIA
Hora: 09h30 (nove horas e trinta minutos)
Local: Plenário “Deputado José Mariz”
Pauta: Apreciação da Ordem do Dia.

CICLO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
Hora: 10h00 (dez horas)
Local: Gabinete do Secretário Legislativo
Pauta: Linguagem da Redação Oficial, com os servidores da 
área legislativa.

SESSÃO SOLENE
Solicitação: Deputado João Gonçalves 
Hora: 20h00 (vinte horas) 
Local: Loja Maçônica 05 de Agosto
Pauta: Entrega de Título de Cidadão Paraibano ao Doutor Ro-
berto Suga.

Dia 10/11/2016 (quinta-feira)

WORKSHOP INTERNO
Solicitação: Departamento de Informática
Hora: 09h00 (nove horas) 
Local: Auditório “João Eudes da Nóbrega”
Pauta: III Workshop Interno em Tecnologia da Informação da 
ALPB.

SESSÃO ORDINÁRIA
Hora: 09h30 (nove horas e trinta minutos)
Local: Plenário “Deputado José Mariz”
Pauta: Apreciação da Ordem do Dia.

CICLO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
Hora: 10h00 (dez horas)
Local: Gabinete do Secretário Legislativo
Pauta: Processo Legislativo – Processo ordinário da formação 
das leis, com os servidores da área legislativa.

SESSÃO ESPECIAL
Solicitação: Deputado Guilherme Almeida 
Hora: 11h00 (onze horas)
Local: Plenário “Deputado José Mariz”
Pauta: Discutir a competência das obras complementares à 
transposição.

SESSÃO ESPECIAL
Solicitação: Deputado Raoni Mendes 
Hora: 13h00 (treze horas)
Local: Plenário “Deputado José Mariz”
Pauta: Sessão Especial, em homenagem aos 85 anos da escola 
estadual de música Anthenor Navarro (EMAN).

Gabinete do Secretário Legislativo da Assembleia Legislativa 
do Estado da Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 
04 de novembro de 2016.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura

Pauta da 24ª Reunião Ordinária

Local: Mini-Plenário “ Dep. Judivan Cabral”
Data:  08/11/2016 (terça-feira)   
Horário: 08:00hs.

Deputados Titulares                                Deputados Suplentes
Estela Bezerra – Presidente (PSB)             Inácio Falcão     (PT do B) Lic.            
Janduhy Carneiro - Vice-Presidente (PTN)      Bruno Cunha Lima (PSDB)
Jeová Campos (PSB)                                     Edmilson Soares (PEN)                                                                
Branco Mendes (PEM)                              Tião Gomes         (PSL) 
                          (        )              Gervásio Maia      (PSB)
Manoel Ludgério (PSD ) Lic.                     Hervazio Bezerra (PSB)                                                                    
Camila Toscano (PSDB)                                (PSDB)

Secretário Legislativo: Washington Rocha de Aquino     (Tel: 3214-4586)
Diretor do Departamento: Severino Mota Nogueira         (Tel: 3214-4501)
Diretor de Divisão: Elmano José Coelho de Carvalho  (Tel: 3214-4622)                                                                 

I – Discussão e votação da Ata
II – Expediente
III – Ordem do Dia/Pauta

01. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO E RESPEC-
TIVO PARECER QUE DISPENSA A DELIBERAÇÃO DO PLE-
NÁRIO.

995/2016 - DO DEPUTADO RAONI BARRETO MENDES – 
Reconhece de Utilidade Pública a Organização Não Governa-
mental – “IDE”, localizada no município de Soledade, Estado 
da Paraíba.
Recebido na Comissão: 25/08/2016
Deputado Janduhy Carneiro

1.016/2016 - DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚ-
NIOR – Reconhece a Associação Produtiva de Apoio ao Tra-
balhador Preso, Egressos e Familiares de Sapé – ASTAPEF – 
como instituição de utilidade pública.
Recebido na Comissão: 20/09/2016
Deputada Camila Toscano

02. PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR Nºs.

26/2016 - DO DEPUTADO RICARDO BARBOSA - Altera a Lei 
Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003, e dá outras 
providências .
Recebido na Comissão: 12/04/2016
Deputada Olenka Maranhão 

28/2016 – DOS DEPUTADOS FREI ANASTÁCIO E ANÍSIO 
MAIA – Dá nova redação ao inciso III, do artigo 92, da Lei 
Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003 e dá outras 
providências.
Recebido na Comissão: 18/05/2016
Deputada Olenka Maranhão

03. PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA Nºs.

926/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Dis-
põe sobre a proibição na definição de prazo de marcação de 
consultas, exames e outros procedimentos e medidas de dife-
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renciação entre os pacientes cobertos por planos ou seguros 
privados de assistência à saúde e os pacientes custeados por 
recursos próprios.
Recebido na Comissão: 06/06/2016
Deputado Janduhy Carneiro
Concedido vistas a deputada Estela Bezerra, em 01/11/2016.

942/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Institui a 
obrigação de divulgação de dados relativos a viagens de Cola-
borador Eventual no estado da Paraíba.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Branco Mendes

958/2016 – DA DEPUTADA OLENKA MARANHÃO – Dis-
põe sobre a ampliação do período de licença maternidade ou 
paternidade dos servidores públicos estaduais com filhos com 
microcefalia e/ou deficiências graves. 
Recebido na Comissão: 03/08/2016
Deputado Janduhy Carneiro

959/2016 – DO DEPUTADO RICARDO BARBOSA – Obriga 
os aeroportos do Estado a fixar placas contendo informações 
a respeito dos direitos do usuário em caso de atrasos e cance-
lamentos de vôos. 
Apensos os projetos de lei nº 999 e 1.035/2016. 
Recebido na Comissão: 03/08/2016
Deputado Gervásio Maia

961/2016 - DO DEPUTADO RICARDO BARBOSA - Dispõe 
sobre a instalação de brinquedoteca nas unidades de saúde es-
taduais que mantenham atendimento pediátrico em regime de 
internação ou ambulatorial e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 03/08/2016
Deputado Hervazio Bezerra

962/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO - Institui a 
Carteira de Identificação do Paciente Bariátrico no âmbito do 
Estado da Paraíba e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 03/08/2016
Deputado Janduhy Carneiro

963/2016 - DO DEPUTADO RENATO GADELHA - Torna obri-
gatória a instalação e manutenção de sistema de monitoramen-
to interno de vigilância eletrônica nas creches privadas.
Recebido na Comissão: 03/08/2016
Deputado Janduhy Carneiro

964/2016 - DO DEPUTADO RENATO GADELHA - Assegu-
ra as pessoas com deficiências visual o direito de receber de-
monstrativos de consumo de água, energia elétrica e telefonia 
confeccionados em braile..
Recebido na Comissão: 03/08/2016
Deputado Gervasio Maia 

966/2016 - DO DEPUTADO JUTAY MENESES – Assegura no 
âmbito do Estado da Paraíba, aos usuários do sistema de trans-
porte público, a oferta gratuita de solução de álcool em gel 
antiético, e dá outras providencias. 
Apenso PL nº 973/2016.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Janduhy Carneiro

967/2016 - DO DEPUTADO JUTAY MENESES – Cria o Ca-
dastro Paraibano de entidades estudantis – CPEE e da outras 
providencias.

Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputada Camila Toscano

968/2016 - DO DEPUTADO JUTAY MENESES – Dispõe sobre 
a destinação de unidades habitacionais a serem construídas 
pelo Governo do estado da Paraiba para os servidores públicos 
estaduais.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Hervazio Bezerra

969/2016 - DO DEPUTADO DINALDINHO WANDERLEY – 
Regulamenta as feiras de produtos orgânicos no Estado da Pa-
raíba e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Branco Mendes

971/2016 - DO DEPUTADO DINALDINHO WANDERLEY – 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação na internet, de 
informações sobre os plantões dos profissionais da saúde, em 
toda rede do Estado da Paraiba.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Hervazio Bezerra

972/2016 - DO DEPUTADO DINALDINHO WANDERLEY – 
Obriga os fabricantes e distribuidores de medicamentos de uso 
contínuo a disponibilizar aos consumidores embalagens com 
quantidade necessária para consumo por 30 (trinta) dias, e dá 
outras providências.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Jeová Campos

975/2016 - DO DEPUTADO RENATO GADELHA – Proíbe, em 
âmbito estadual a inauguração e a entrega de obras públicas 
inacabadas.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Janduhy Carneiro

976/2016 - DO DEPUTADO RENATO GADELHA – Dispõe so-
bre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comercias infor-
marem em seus cardápios sobre a presença de glúten e lactose 
em suas refeições.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputada Camila Toscano

980/2016 - DO DEPUTADO DINALDINHO WANDERLEY – 
Inclui no Calendário Turístico do Estado o evento “PATOS 
MOTO FEST”.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputada Camila Toscano

981/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Dispõe so-
bre o estabelecimento de percentual mínimo de trabalhadores 
idosos nos quadros de empresas privadas do Estado da Parai-
ba.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputada Camila Toscano

983/2016 - DO DEPUTADO GERVASIO MAIA – Dispõe sobre 
a estadualização de estrada municipal e dá outras providên-
cias.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Hervazio Bezerra

985/2016 - DO DEPUTADO EMANO SANTOS – Dispõe sobre 
a instalação de placas, nas rodovias estaduais, informando a 
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obrigatoriedade de utilização de farol aceso em luz baixa tam-
bém durante o dia. 
APENSO PROJETO Nº 1.046/2016
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputada Camila Toscano

986/2016 - DO DEPUTADO NABOR WANDERLEY - Dispõe 
sobre a reservação de espaços físicos, eletrônicos ou digitais 
nos ginásios de esportes e estádios de futebol, públicos ou 
mantidos pelo erário, para publicidades de utilidade pública e 
dá outras providências.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputada Camila Toscano

987/2016 - DO DEPUTADO NABOR WANDERLEY - Dispõe 
sobre a inclusão de cláusula de rescisão nos contratos de ade-
são aos serviços de telefonia fixa, de telefonia móvel e de ban-
da larga móvel, por má prestação de serviços, no Estado da 
Paraíba, e dá outras providências.
APENSO PROJETO N° 1.015/2016
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Hervazio Bezerra

988/2016 - DO DEPUTADO NABOR WANDERLEY - Dispõe 
sobre a publicização do disposto no inciso VIII, do art. 7º, da 
Lei nº 8.906/94, nos fóruns judiciais no Estado da Paraíba e dá 
outras providências.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Branco Mendes

989/2016 - DO DEPUTADO NABOR WANDERLEY - Estabele-
ce critérios para visitação e fiscalização em estabelecimentos 
destinados à permanência de idosos e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 16/08/2016
Deputado Hervazio Bezerra

992/2016 - DO DEPUTADO NABOR WANDERLEY - Dispõe 
sobre a proibição de comercialização de produtos não dispo-
níveis em estoque, no âmbito do Estado da Paraíba e dá outras 
providências.
Recebido na Comissão: 02/09/2016
Deputado Hervazio Bezerra

997/2016 - DO DEPUTADO FREI ANASTÁCIO - Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de implantação de sistema de segurança in-
terna nos estabelecimentos financeiros no Estado da Paraíba.
Recebido na Comissão: 25/08/2016
Deputado Hervazio Bezerra

998/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO - Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de informações de valores e produtos 
que estarão em promoção nos dias conhecidos como “Black 
Friday” no Estado da Paraíba, com antecedência mínima de 02 
(dois) dias do evento e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 25/08/2016
Deputada Camila Toscano

1.000/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Dispõe sobre 
a redução do valor da taxa de inscrição em concursos públicos 
e outros processos de seleção no Estado da Paraíba, nos casos 
que especifica, e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 25/08/2016
Deputado Gervasio Maia 

1.001/2016 - DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA - Institui o 

“Dia estadual do Trombone” no calendário oficial do Estado 
da Paraíba.
Recebido na Comissão: 25/08/2016
Deputada Camila Toscano

1.006/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Obriga as 
instituições financeiras e demais administradoras de cartão 
de crédito instaladas na Paraíba a emitirem seus produtos na 
linguagem braile para clientes portadores de deficiência visu-
al na forma que menciona.
Recebido na Comissão: 30/08/2016
Deputada Camila Toscano

1.007/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Dispõe 
sobre a fixação de cartazes nas concessionárias de veículos 
automotores, informando as isenções concedidas às pessoas 
com deficiências e patologias graves.
Recebido na Comissão: 30/08/2016
Deputado Hervazio Bezerra

1.009/2016 - DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA – Dispõe 
sobre o tratamento nominal e a inclusão e uso do nome social 
de travestis e transexuais no âmbito da Administração Públi-
ca Estadual.
Recebido na Comissão: 30/08/2016
Deputada Camila Toscano

1.010/2016 - DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA – Altera a 
Lei nº 7.309, de 10 de janeiro de 2003, para incluir o precon-
ceito em virtude da identidade de gênero como ato discrimi-
natório e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 30/08/2016
Deputado Hervazio Bezerra

1.012/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA - Institui o Ca-
dastro Único de Nascimento de Pessoas com Deficiência e dá 
outras providências.
Recebido na Comissão: 30/08/2016
Deputado Janduhy Carneiro

1.013/2016 - DO DEPUTADO FREI ANASTÁCIO - Dispõe so-
bre a isenção de tarifa no transporte regular intermunicipal 
de passageiros a trabalhadores desempregados em todo terri-
tório da Paraíba e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 30/08/2016
Deputado Gervasio Maia

1.014/2016 – DO DEPUTADO JUTAY MENESES – Institui a 
Semana Estadual de Conscientização sobre a Microcefalia.
Recebido na Comissão: 30/08/2016
Deputada Camila Toscano

1.016/2016 - DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚ-
NIOR – Reconhece a Associação Produtiva de Apoio ao Tra-
balhador Preso, Egressos e Familiares de Sapé – ASTAPEF – 
como instituição de utilidade pública.
Recebido na Comissão: 20/09/2016
Deputada Camila Toscano

1.017/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA - Denomina de 
Wellington Rodrigues Mendonça a rodovia PB-041 que liga o 
Município de Mamanguape ao Município de Baía da Traição 
e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 20/09/2016
Deputado Gervasio Maia
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1.018/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA - Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de afixação de cartaz, em academias e centros 
desportivos, alertando sobre o risco do uso de substâncias ana-
bolizantes, e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 20/09/2016
Deputada Camila Toscano

1.019/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA - Dispõe sobre a 
inclusão da campanha Abril Verde no calendário de eventos 
do Estado da Paraíba e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputada Camila Toscano

1.020/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA - Determina que 
10% das despesas realizadas com publicidade institucional pela 
Administração Pública estadual sejam destinadas à divulgação 
de serviços de utilidade e interesse público e dá outras provi-
dências.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputado Branco Mendes

1.021/2016 - DO DEPUTADO FREI ANASTÁCIO - Dispõe 
sobre a isenção de imposto sobre operações relativas a Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal - ICMS 
na operação de comercialização de galinha capoeira para aba-
te, no Estado da Paraíba e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 20/09/2016
Deputado Hervazio Bezerra

1.023/2016 – DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – De-
termina a inserção dos números de protocolos referentes às 
reclamações, solicitações de serviços e aos pedidos de infor-
mações, nas faturas de Água, Energia, Telefone, e dá outras 
providências.
Recebido na Comissão: 20/09/2016
Deputado Janduhy Carneiro

1.024/2016 – DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Dispõe 
sobre a regulamentação das categorias de base esportiva nos 
clubes do Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 20/09/2016
Deputado Gervasio Maia 

1.025/2016 - DO DEPUTADO JUTAY MENESES – Dispõe so-
bre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviço 
realizarem agendamento prévio e prestarem informações aos 
consumidores acerca dos funcionários habilitados.
Recebido na Comissão: 20/09/2016
Deputada Camila Toscano

1.026/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO - Torna 
obrigatória a instalação de locais para higienização das mãos 
nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputado Gervasio Maia

1.027/2016 - DO DEPUTADO ARTUR FILHO - Dá nova reda-
ção aos artigos 5°, 8° e 11°, modifica o Anexo Único e acrescen-
ta os anexos II e III à Lei n° 8.443 de 28 de dezembro de 2007, 
que dispõe sobre o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputado Branco Mendes

1.028/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA - Dispõe sobre 

a obrigatoriedade de afixação de cartaz em estabelecimentos 
comerciais e órgãos públicos, informando que a Lei Estadual 
n° 7.309/2003 proíbe e pune atos de discriminação em virtude 
de orientação sexual e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputado Branco Mendes

1.031/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Dis-
põe acerca da disponibilização de informação sobre medica-
mentos distribuídos gratuitamente à população pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputado Branco Mendes

1.032/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Cria 
o Programa de Incentivo à leitura no âmbito do Estado da Pa-
raíba.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputada Camila Toscano

1.033/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO - Estabele-
cem diretrizes para a Política de Desburocratização no âmbito 
da Administração Pública do Estado da Paraíba.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputado Branco Mendes

1.034/2016 - DO DEPUTADO BRANCO MENDES - Dispõe so-
bre a instituição do Programa “Formação para a Democracia” 
no Sistema Estadual de Ensino do Estado da Paraíba.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputada Camila Toscano

1.036/2016 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO - Institui o 
Vale-Esporte no Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputado Hervazio Bezerra

1.037/2016 - DO DEPUTADO GERVÁSIO MAIA - Denomina 
de Escola Estadual de Ensino Fundamental Pompeu Fernan-
des, a escola estadual do Sítio São Francisco, no município de 
Catolé do Rocha e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 04/10/2016
Deputado Hervazio Bezerra

04. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº.

137/2016 – DO DEPUTADO ANISIO MAIA – Institui a Cam-
panha Paraíba sem Homofobia de combate à violência e a dis-
criminação contra LGBT’s e de promoção da cidadania ho-
mossexual e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 01/09/2016
Deputada Camila Toscano

Sala das Comissões, em 04 de novembro de 2016. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura

Resultado da 23ª Reunião Ordinária

PARECERES APRECIADOS PELA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, NA REUNIÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, 
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REFERENTE ÀS SEGUINTES PROPOSIÇÕES.

01. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO E RESPEC-
TIVO PARECER QUE DISPENSA A DELIBERAÇÃO DO PLE-
NÁRIO.

1.059/2016 – DO – BRANCO MENDES – Reconhece de Utili-
dade Pública, a Associação Evangelística Só Jesus Cristo Sal-
va – AESJCS, com sede na Cidade de Santa Rita, e dá outras 
providencias.
Recebido na Comissão: 01/11/2016
Deputada Camila Toscano
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer e o pro-
jeto por unanimidade.                                                    

02. PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA Nºs.

878/2016 - DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES - Dispõe so-
bre a estadualização da estrada que liga os Municípios de Con-
ceição a Serra Talhada/PB, Via Santa Rita, Cabaças dos Xavier 
e Maxixe, neste Estado.
Recebido na Comissão: 10/05/2016
Deputado Hervázio Bezerra
Parecer pela prejudicialidade, conforme o art. 163, II, do RI, 
aprovado o parecer por maioria, com voto contrário do dep. 
Janduhy Carneiro e abstenção do dep. Branco MENDES.                                                   

924/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Obriga 
as instituições financeiras e/ou operadoras de cartões de cré-
dito a disponibilizar serviços de alerta de compras e dá outras 
providencias.
Recebido na Comissão: 06/06/2016
Deputado Branco Mendes
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

927/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Denomina 
de Professor Pedro Ferreira Neto a escola localizada no Con-
junto Habitacional Raimundo Suassuna, na cidade de Campina 
Grande, neste Estado.
Recebido na Comissão: 06/06/2016
Deputada Camila Toscano
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

929/2016 - DO DEPUTADO GERVASIO MAIA  – Acrescenta o 
parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.669/2012.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Hervazio Bezerra
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

931/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Reconhe-
ce as famílias de bebes e crianças, desde o nascimento até os 
03 (três) anos de idade, com deficiência intelectual ou múltipla, 
genética ou adquirida, em especial as que possuem microcefa-
lias, o direito a atendimento especial de caráter educacional, 
assistencial e multidisciplinar.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Apenso os projetos de lei nº 956 e 974/2016. 
Deputada Camila Toscano
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade, e ainda, recomenda o arquivamento dos projetos 
apensos.                                                    

932/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Institui 
a Semana do Consumidor, no âmbito do Estado da Paraiba e 
dá outras providencias.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Branco Mendes
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

933/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Institui 
o Dia Estadual de Conscientização da Esclerose Tuberosa no 
estado da Paraiba e dá outras providencias.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Branco Mendes
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

936/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Obriga a 
colocação de selo indicativo de 30 dias para vencimento, como 
alerta e comunicação aos consumidores da validade de ali-
mentos.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Janduhy Carneiro
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por 
maioria, com abstenção da dep. Estala Bezerra.                                                    

937/2016 - DO DEPUTADO JUTAY MENESES – Dispõe sobre 
a criação do Programa Estadual de assistência à Criança Por-
tadora de Microcefalia e dá outras providencias .
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Hervazio Bezerra
Parecer pela inconstitucionalidade, aprovado o parecer por 
unanimidade.                                                    

938/2016 - DO DEPUTADO JUTAY MENESES –Institui a Polí-
tica de Valorização do Artesão Paraibano.
Apenso o projeto de lei nº 984/2016. 
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Gervasio Maia 
Parecer pela prejudicialidade, conforme o art. 163, II, do RI, 
aprovado o parecer por unanimidade, e ainda, recomenda o 
arquivamento do projeto apenso.                                                   

939/2016 - DO DEPUTADO JUTAY MENESES – Disciplina no 
âmbito do estado da Paraíba, a publicação de estatística crimi-
nal, institui a base de dados de consulta publica de estatística 
criminal e dá outras providencias.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputada Camila Toscano
Parecer pela prejudicialidade, em face da Lei Federal nº 12.681 
de 04 de julho de 2012, aprovado o parecer por unanimidade.                                                    

940/2016 - DO DEPUTADO ANISIO MAIA  – Dispõe sobre 
a disponibilização das aeronaves do Governo do estado para 
transporte de órgãos e tecidos e dá outras providencias .
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputada Camila Toscano
Parecer pela inconstitucionalidade, aprovado o parecer por 
unanimidade.                                                    

943/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Torna obriga-
tório o Diploma de Tecnólogo ou Técnico em Radiologia para 
operação de equipamentos emissores de radiação ionizante, 
inclusive gamagrafia e ressonância magnética, bem como o 
uso de proteção individual, no âmbito do Estado da Paraíba.
Recebido na Comissão: 16/06/2016



Segunda-Feira, 07 de Novembro de 2016 - DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO 7

Deputado Jeová Campos
Parecer pela inconstitucionalidade, aprovado o parecer por 
unanimidade.                                                    

944/2016 - DO DEPUTADO GERVASIO MAIA  – Obriga hi-
permercados e supermercados a contratar segurança privada 
armada para os estacionamentos e dá outras providencias.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Hervazio Bezerra
Parecer pela inconstitucionalidade, aprovado o parecer por 
unanimidade.                                                    

945/2016 - DO DEPUTADO NABOR WANDERLEY - Dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados, con-
veniados com o Poder público no Estado da Paraiba, disponibi-
lizar refeições ao acompanhante de paciente internado.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Jeová Campos
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

946/2016 - DO DEPUTADO EMANO SANTOS – Institui a Se-
mana Estadual de Conscientização da Síndrome de Guillain-
Barré, no âmbito do estado da Paraíba.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Janduhy Carneiro
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

947/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Institui 
a Política Estadual de Formação e Capacitação Continuada de 
Mulheres para o Mundo do Trabalho e dá outras providên-
cias.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputada Camila Toscano
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

948/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Institui a 
Política de Mobilidade Sustentável e Incentivo ao uso da bici-
cleta e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Branco Mendes
Parecer pela prejudicialidade, em face da Lei nº 8.732 de 09 de 
janeiro de 2009, aprovado o parecer por unanimidade.                                                    

949/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Institui, 
no âmbito do Estado da Paraíba, o Disque-Denuncia de Racis-
mo.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Janduhy Carneiro
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

950/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Obriga 
os organizadores e promotores de shows, espetáculos, peças 
teatrais e outras atividades artísticas e culturais com finalidade 
lucrativa a divulgarem informações sobre a duração estimada 
dos eventos realizados no Estado da Paraíba, e dá outras pro-
vidências.
Recebido na Comissão: 03/08/2016
Deputada Camila Toscano
Parecer pela constitucionalidade, com emenda, aprovado o pa-
recer por unanimidade.                                                    

951/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Veda o 
envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação 
do consumidor.
Recebido na Comissão: 16/06/2016
Deputado Branco Mendes
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

952/2016 - DO DEPUTADO RENATO GADELHA - Dispõe so-
bre a informatização da carteira de vacinação no Estado da 
Paraíba.
Recebido na Comissão: 03/08/2016
Deputado Branco Mendes
Parecer pela inconstitucionalidade, aprovado o parecer por 
unanimidade.                                                    

957/2016 – DA DEPUTADA OLENKA MARANHÃO – Dispõe 
sobre a exclusão do 3º dígito nos preços de combustíveis ao 
consumidor, no Estado da Paraíba.
 Recebido na Comissão: 03/08/2016
Deputado Branco Mendes
Parecer pela constitucionalidade, com emendas, aprovado o 
parecer por unanimidade.                                                    

993/2016 - DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA - Concede 
o Título de Cidadã Paraibana a Mãe Tuca d’Osoguiã (Edmar 
Barbosa Bonfim), atual Diretora Executiva da ONG Casa da 
Cultura, onde presta serviços de relevância para o bem estar 
da Comunidade do Vale do Gramame.
Recebido na Comissão: 02/09/2016
Deputado Branco Mendes
Parecer pela constitucionalidade, aprovado o parecer por una-
nimidade.                                                    

Sala das Comissões, em 01 de novembro de 2016.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO,
TURISMO E MEIO AMBIENTE

18ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa

Resultado da  4ª Reunião Ordinária

PARECER APRECIADO PELA COMISSÃO DE DESENVOL-
VIMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NA REUNIÃO 
REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, 
REFERENTE Á SEGUINTE PROPOSIÇÃO.
MEDIDA PROVISORIA  Nº.

246/2016 – DO PODER EXECUTIVO – Cria o Distrito Indus-
trial do Turismo do Estado da Paraíba, autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar o imóvel que descreve para a Companhia de De-
senvolvimento da Paraíba – Cinep, define regras para futuras 
destinação da área e dá outras providências.
Recebido na Comissão: 27/10/2016
Deputado Jeová Campos
Parecer de mérito pela aprovação da matéria, aprovado o pa-
recer por unanimidade.

Sala das Comissões da Assembléia Legislativa do Estado da 
Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, em 01 de ou-
tubro de 2016.
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PROJETO DE LEI Nº 1.093/2016
Autor: Dep. Trocolli Junior

Dispõe sobre desenvolvimento Sus-
tentável da Carcinicultura no Esta-
do da Paraíba e dá outras providên-
cias.

A Asembleia Legislativa do Estado da Paraíba de-
creta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Desenvolvimento 
Sustentável da Carcinicultura no Estado da Paraí-
ba, formulada, coordenada e executada a partir das 
normas gerais estabelecidas pela Política Nacional 
de Desenvolvimento da Carcinicultura e tem por 
objetivo promover:

I - a exploração sustentável dos recursos naturais 
da Paraíba pela carcinicultura, importante fonte de 
alimentação, emprego, renda e divisas, garantindo-
se a otimização dos benefícios econômicos decor-
rentes, em harmonia com a conservação do meio 
ambiente e da biodiversidade adjacentes;

II - o ordenamento, o fomento e a regulamenta-
ção da atividade de carcinicultura marinha;

III - o uso ecologicamente sustentável dos ecos-
sistemas da Zona Costeira, dos Estuários e dos Re-
servatórios e Águas Oligohalinas, Superficiais e 
Subterrâneas;

IV - o desenvolvimento socioeconômico do Esta-
do, incluído o tecnológico e a valorização profissio-
nal dos técnicos e trabalhadores envolvidos com a 
atividade de carcinicultura;

V - o apoio à pesquisa de inovações que visem 
à melhoria da sua interação ecológica e eficiência 
técnico-econômica, incluindo a apresentação dife-
renciada e a agregação de valor aos seus produtos.

P ROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 1.093/2016
AUTORIA: DEPUTADO TRÓCOLLI JÚNIOR
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Art. 2º Para efeito de aplicação desta Lei ficam 
estabelecidos os seguintes conceitos:

I - atividade agrosilvipastoril: são as atividades 
desenvolvidas em conjunto ou isoladamente rela-
tivas à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à sil-
vicultura e demais formas de exploração e manejo 
da fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, à 
preservação, e à conservação dos recursos naturais 
renováveis;

II - águas continentais: os rios, bacias, ribeirões, 
lagos, lagoas, açudes ou quaisquer depósitos de água 
não marinha, naturais ou artificiais, e os canais que 
não tenham ligação com o mar;

III - águas estuarinas: águas que formam os es-
tuários costeiros, resultantes do encontro da água 
salgada do mar com a água doce dos rios, que re-
presentam níveis variados de salinidade ao longo do 
ano e de acordo com as estações chuvosas e, com os 
fluxos e refluxos das marés;

IV - águas marinhas: águas que formam os mares 
e oceanos, contendo níveis de salinidade em torno 
de 35,0 g/l, com predominância do cloreto de sódio 
entre os minerais que entram em sua composição;

V - águas oligohalinas: águas com salinidade do-
minada por sais de cloreto de sódio com valores en-
tre 0,5 e 5,0 g/l;

VI - aquicultura: atividade aquícola, equiparada 
à atividade agropecuária, relacionada com o cultivo 
de organismos aquáticos, incluindo peixes, molus-
cos, crustáceos, quelônios, répteis, anfíbios e plan-
tas, cujo ciclo de vida em condições naturais se dá 
total ou parcialmente em meio aquático, envolvendo 
reprodução, recria, engorda e processamento da pro-
dução.

VII - aquicultor: pessoa física ou jurídica que se 
dedica profissionalmente à criação ou cultivo dos 
organismos cujo ciclo de vida se dá total ou parcial-
mente no meio aquático, com finalidades econômi-

cas, sociais ou científicas, se desenvolvendo de modo 

independente ou vinculado a associações e/ou coo-

perativas de produtores;

VIII - bacia hidráulica: área do espelho d’água, 
na altura máxima do nível d’água para o qual foi 
projetado, entre o barramento e a sua cabeceira lo-
calizada na área de contato do rio com o lago ou 
reservatório artificial formado;

IX - bacia hidrográfica: área geográfica cujas 
águas escoam naturalmente para um rio, reserva-
tório ou estuário;

X - bacia de sedimentação: unidade de decanta-
ção das águas de drenagens por ocasião das des-
pescas da carcinicultura, correspondente a 10% do 
volume total da área inundada produtiva, excluídos 
os canais de abastecimento, reservatórios e bacia 
de sedimentação, com a finalidade de deposição dos 
sólidos em suspensão, permitindo tanto o reapro-
veitamento, via recirculação d’água ou o deságue 
no corpo receptor, sem riscos de degradação am-
biental;

XI - carcinicultura: especialidade da atividade 
aquícola relativa à reprodução, criação ou culti-
vo, em tanques ou viveiros, de camarões e outros 
crustáceos, desenvolvida em ambiente de águas 
continental, estuarina, oligohalina ou marinha, in-
cluindo o processamento da produção, equiparada 
à atividade agropecuária nos termos da Lei Federal 
nº 11.959/2009;

XII - carcinicultor: pessoa jurídica ou física que 
se dedica profissionalmente à criação de qualquer 
das fases de vida de crustáceos, com finalidade eco-
nômica, social ou científica, de modo independente 
ou vinculado à associação, cooperativa ou institui-
ção de pesquisa científica;

XIII - espécie alóctone: espécie não originária da 
bacia hidrográfica;

XIV - espécie autóctone: espécie originária da 
bacia hidrográfica;

XV - espécie estabelecida: espécie exótica ou 
alóctone, adaptada às condições climáticas locais, já 
constituindo populações isoladas e em reprodução, 
aparecendo em pesca científica e extrativa;

XVI - espécie exótica: espécie de origem e ocor-



Segunda-Feira, 07 de Novembro de 2016 - DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO 17

rência natural em águas de outros países;

XVII - espécie nativa: espécie de origem e ocor-
rência natural nas águas brasileiras;

XVIII - reservatório: corpo natural ou artificial 
de água superficial, tais como lagoas, lagunas, açu-
des e outros;

XIX - represa: depósito de água formado artifi-
cialmente mediante barramentos de acidentes geo-
gráficos naturais e ou decorrentes de ação antrópica, 
com diques ou barragens nos quais se armazenam 
águas pluviais, de rios, córregos, com objetivo de 
uso como recurso hídrico;

XX - viveiro escavado ou tanque de alvenaria/
concreto/fibra de vidro: reservatório artificial, pro-
jetado e construído com material natural, podendo 
ser revestido com lona plástica ou construído em 
alvenaria/concreto/fibra de vidro, para a exploração 
aquícola ou carcinícola, com controle de entrada e 
saída de água.

CAPÍTULO II
DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Seção l
Das disposições preliminares

Art. 3º Pela relevância econômica e social da 
carcinicultura para o Estado da Paraíba , o licen-
ciamento da atividade se dará de forma célere e cri-
teriosa observada à imperiosa manutenção de suas 
melhores condições sanitárias, de produtividade e 
de sanidade, com vistas à defesa dos interesses do 
consumidor e da conservação dos recursos ambien-
tais utilizados pela atividade, constantes em toda a 
legislação estadual material ou procedimental que 
não confronte com esta Lei.

Art. 4º Os atos administrativos relativos aos em-
preendimentos e atividades de carcinicultura obe-
decerão à seguinte classificação:

I - micro porte: carcinicultura realizada em vi-
veiros ou tanques especiais, construídos em terreno 
natural, cuja somatória da área inundada produtiva, 
excluídos os canais de abastecimento, reservatórios 
e bacia de sedimentação, seja inferior ou igual a 5,0 

(cinco) hectares;

II - pequeno porte: carcinicultura realizada em 
viveiros ou tanques especiais, construídos em ter-
reno natural, cuja somatória da área inundada pro-
dutiva, excluídos os canais de abastecimento, reser-
vatórios e bacia de sedimentação, seja superior a 
5,0 (cinco) hectares e inferior ou igual a 10,0 (dez) 
hectares;

III - médio porte: carcinicultura realizada em vi-
veiros ou tanques especiais, construídos em terreno 
natural, cuja somatória da área inundada produti-
va, excluídos os canais de abastecimento, reserva-
tórios e bacia de sedimentação seja superior a 10,0 
(dez) hectares e inferior ou igual a 50,0 (cinquenta) 
hectares;

IV - grande porte: carcinicultura realizada em vi-
veiros ou tanques especiais, construídos em terreno 
natural, cuja somatória da área inundada produti-
va, excluídos os canais de abastecimento, reserva-
tórios e bacia de sedimentação seja superior a 50 
(cinquenta) hectares e inferior ou igual a 200 (du-
zentos) hectares;

V - excepcional porte: carcinicultura realizada 
em viveiros ou tanques especiais, construídos em 
terreno natural, cuja somatória da área inundada 
produtiva, excluídos os canais de abastecimento, 
reservatórios e bacia de sedimentação seja superior 
a 200 (duzentos) hectares.

Parágrafo único. Para efeito de classificação do 
porte é vedado o fracionamento de áreas contíguas 
pertencentes à mesma pessoa, física ou jurídica, 
considerando-se para tanto a somatória da área 
inundada produtiva, excluídos os canais de abaste-
cimento, reservatórios e bacia de sedimentação.

Art. 5º Os empreendimentos de carcinicultura de 
pequeno porte serão autorizados mediante licencia-
mento simplificado.

Art. 6º Os empreendimentos de médio, grande 
e excepcional porte se submetem ao licenciamento 
ordinário ou de regularização de operação, median-
te a apresentação de estudos ambientais compatí-
veis com seu porte e potencial poluidor observado 
os critérios definidos na Lei Complementar Estadu-
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al nº 272, de 03 de março de 2004.

Art. 7º É obrigatória a implantação de bacia de 
sedimentação para empreendimentos de médio, 
grande e excepcional porte, independentemente da 
densidade de povoamento adotada pelo empreen-
dimento.

§ 1º Os empreendimentos de carcinicultura en-
quadrados no caput deste artigo que, na data de 
publicação desta Lei não possuírem bacia de sedi-
mentação deverão realizar a cada 120 (cento e vin-
te) dias ou por ocasião das despescas, o que ocorrer 
primeiro, o auto monitoramento de suas águas de 
drenagem.

§ 2º A indicação de que as águas de drenagem 
não estão atendendo aos parâmetros definidos na 
legislação ambiental, com base em 03 (três) relató-
rios de auto monitoramento consecutivos, levará à 
obrigatoriedade de implantação da bacia de sedi-
mentação, tornando-se condicionante para a reno-
vação da licença de operação.

Art. 8º O Licenciamento Ambiental de Regula-
rização de Operação (LRO) dos empreendimentos 
de carcinicultura instalados deverá ser precedido da 
celebração de termo de compromisso objetivando 
a proteção da integridade do manguezal adjacen-
te e de estudos que comprovem a caracterização da 
área.

§ 1º A caracterização da área que atualmente se 
enquadre como apicum ou salgado de acordo com 
a definição contida nos incisos XIII e XIV do art. 3º 
da Lei Federal nº 12.651/2012 será feita através de 
levantamento topográfico em relação às tábuas de 
marés e por laudos de salinidade do solo.

CAPÍTULO III
DAS RELAÇÕES COM O MEIO AMBIENTE

Seção I
Disposições Gerais

Art. 9º. Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) 
módulos fiscais, nos termos do § 6º, do art. 4º, da Lei 
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 instalados 
nas áreas de que tratam os incisos I e II, do caput do 

art. 4º, da Lei Federal nº 12.651, é admitida a prática 
da carcinicultura e a instalação da infraestrutura fí-
sica diretamente a ela associada, desde que:

I - sejam adotadas práticas sustentáveis de ma-
nejo de solo e água e de recursos hídricos, garan-
tindo sua qualidade e quantidade, de acordo com 
as normas do Conselho Nacional e dos Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente;

II - seja realizado o respectivo licenciamento 
pelo órgão ambiental competente;

III - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Am-
biental Rural - CAR;

IV - a implantação do empreendimento não im-
plique em novas supressões de vegetação nativa.

Parágrafo único. Para a implantação da infraes-
trutura necessária à atividade de carcinicultura nas 
áreas de preservação permanente será considerado 
o disposto no art. 8º, da Lei Federal nº 12.651, de 25 
de maio de 2012, observadas as disposições da alí-
nea “e” do item IX do art. 3º da mesma Lei.

CAPÍTULO IV
DOS REQUISITOS PARA EXPLORAÇÃO DA 

CARCINICULTURA

Seção I
Da produção de larvas e pós-larvas para a carcini-

cultura

Art. 10. A maturação e reprodução artificial de 
espécies de camarão marinho utilizadas na carcini-
cultura, que se destinam à produção de nauplios, 
larvas e pós-larvas, puras ou híbridas, deverão 
ocorrer em laboratórios devidamente licenciados 
para este fim pelo órgão ambiental competente, 
com aquiescência do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura - MPA.

Parágrafo único. Na hipótese da necessidade de 
importação de matrizes, exclusivamente para re-
produtores certificados como animais resistentes/
limpos de patógenos específicos (SPR) e animais li-
vres de patógenos específicos (SPF), devem-se ado-
tar impreterivelmente os procedimentos de Qua-
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rentena e Biossegurança do Conselho Nacional de 
Biossegurança do Ministério da Agricultura, com 
ciência e de acordo do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura - MPA.

Seção II
Da carcinicultura em viveiros escavados ou tan-

ques especiais

Art. 11. No caso de cultivo em viveiros escava-
dos ou tanques especiais é permitida a utilização de 
espécies autóctones, alóctones e exótica, incluindo 
a reintrodução ou transferência, obedecidos os se-
guintes requisitos:

I - solidez necessária à contenção de água, que 
garanta a sua estabilidade, comprovada por cálcu-
los de engenharia com recolhimento de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART);

II - proteção dos taludes e gabiões contra a ero-
são;

III - dispositivos de proteção contra a fuga de 
camarões para o meio ambiente tais como telas, fil-
tros, redes, tanques de peixes nativos predadores;

IV - derivação das águas de drenagem para ba-
cias de sedimentação, ou diretamente para rios ou 
estuários se apresentarem qualidade igual ou supe-
rior recebidas no ato de captação.

Seção III
Da Outorga dos direitos de uso de recursos hí-

dricos

Art.12. Para o licenciamento ambiental de ati-

vidades de carcinicultura instaladas em água doce 

será exigida a outorga dos direitos de uso de recur-

sos hídricos nos termos da Lei Estadual.

Art. 13 . Os empreendimentos de carcinicultu-

ra instalados em áreas de estuário (água salgada 

ou salobra) devem observar quanto ao descarte de 

suas águas de drenagem, os condicionantes previs-

tos no § 1º, inciso V, do art. 11-A, da Lei Federal nº 

12.651/2012.

Seção IV
Do licenciamento

Art. 14. O licenciamento da atividade de carcini-
cultura considerará os dispositivos desta Lei, da Lei 
Federal nº 12.651/2012, e das demais normas esta-
duais aplicáveis.

Art. 15 O licenciamento deve identificar as áreas 
de produção em Área de Preservação Permanente, 
já consolidadas nos termos do Capítulo XIII, da Lei 
Federal nº 12.651/2012, para utilização preferen-
cial.

Parágrafo único. A continuidade da exploração 
da carcinicultura em Área de Preservação Perma-
nente é autorizada exclusivamente em áreas con-
solidadas, nos termos do art. 61-A, da Lei Federal 
nº 12.651/2012, devendo o órgão ambiental enviar 
solicitação de providências ao carcinicultor para as-
sinatura do termo de compromisso de que trata o § 
3º, do art. 59, da Lei Federal nº 12.651/2012, como 
condição para a expedição da licença.

Art. 16. Além das áreas especificadas nesta Lei, 
poderão ser licenciados novos empreendimentos de 
carcinicultura em áreas que atualmente se enqua-
drem como apicum ou salgado, desde que observa-
dos os seguintes requisitos:

I - área total de cultivo a ser ocupada no Estado 
de 35% (trinta e cinco por cento), excluídas as ocu-
pações consolidadas até 22 de julho de 2008, que 
atendam ao disposto no art. 9º desta Lei;

II - salvaguarda da absoluta integridade dos 
manguezais arbustivos e dos processos ecológicos 
essenciais a eles associados, bem como da sua pro-
dutividade biológica e condição de berçário de re-
cursos pesqueiros;

III - licenciamento da atividade e das instalações 

pelo Órgão Ambiental Competente, cientificado o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-

sos Naturais Renováveis - IBAMA e, no caso de uso 

de terrenos de marinha ou outros bens da União, 

realizada regularização prévia da titulação perante 

a Superintendência do Patrimônio da União - SPU;
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IV - recolhimento, tratamento e disposição ade-
quados das águas de drenagem e dos resíduos sólidos 
associados;

V - garantia da manutenção da qualidade da água 
e do solo, respeitadas as Áreas de Preservação Per-
manente; 

VI - respeito às atividades tradicionais de sobrevi-
vência das comunidades locais.

§ 1º São sujeitos à apresentação de Estudo Prévio 
de Impacto Ambiental - EPIA e Relatório de Impac-
to Ambiental - RIMA os novos empreendimentos a 
serem instalados em áreas que atualmente se enqua-
drem como apicum ou salgado:

§ 2º A ampliação de empreendimento de carci-
nicultura em áreas que atualmente se enquadrem 
como apicuns e salgados respeitará o Zoneamento 
Ecológico-Econômico da Zona Costeira - ZEEZOC, 
a ser realizado nos biomas Apicum e Salgado, com 
a individualização das áreas ainda passíveis de uso, 
em escala mínima de 1:10.000, cuja realização cabe ao 
Estado da Paraíba, no prazo de 1 (um) ano a partir da 
data da publicação desta Lei.

CAPÍTULO V
DA DEFESA DAATIVIDADE

DE CARCINICULTURA

Art. 17. A nenhum produto da carcinicultura se-
rão impostas as limitações legais da pesca extrativa, 
a exemplo de:

I - tamanho mínimo;

II - período de defeso;

III - local de reprodução;

IV - forma de captura;

V - petrechos e armadilhas;

VI - limite de quantidade.

Art. 18. Em defesa da sanidade na atividade de 
carcinicultura, exigir-se-á dos produtos aquícolas, e a 
declaração de isenção de enfermidades de notificação 
obrigatória pela Organização Internacional de Epi-
zootias - OIE, como condicionante para a circulação 
desses produtos no território do Estado da Paraíba.

Parágrafo único. Para a efetividade do disposto no 

caput, nas situações em que se apresente a necessi-
dade de impor restrições às importações de bens de 
origem aquícola produzidos em países que não ob-
servem normas e padrões de proteção do meio am-
biente, compatíveis com as estabelecidas pela legis-
lação, o Estado da Paraíba  a solicitará à Câmara de 
Comércio Exterior - CAMEX.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22. São considerados produtores rurais e be-
neficiários da política agrícola brasileira, de que tra-
ta o art. 187 da Constituição Federal, inclusive para 
benefícios fiscais e de crédito rural, as pessoas físicas 
e jurídicas que desenvolvam atividade de carcinicul-
tura nos termos desta Lei.

Art. 23. Aos empreendimentos instalados em áre-
as públicas sem as respectivas licenças, até a data da 
publicação desta Lei, é concedido prazo de 180 dias 
para requerer a licença de regularização de operação, 
com isenção do adicional por tempo de operação ir-
regular de que trata o § 12, do art. 55, da Lei Comple-
mentar Estadual nº 272, de 03 de março de 2004.

Art. 24. Os órgãos estaduais competentes poderão 
delegar a órgãos de outro ente federado, mediante 
convênio, a fiscalização e o controle parcial ou total 
sobre os empreendimentos e atividades da carcini-
cultura, nos termos do art. 5º, da Lei Complementar 
Federal nº 140, de 2011.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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