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AUTÓGRAFOS

AUTÓGRAFO Nº 424/2016
PROJETO DE LEI Nº 723/2016
AUTORIA: DEPUTADO TOVAR CORREIA 
LIMA

Proíbe a cobrança de taxa de repe-
tência, taxa sobre disciplina eletiva 
e taxa de prova por parte das insti-
tuições particulares de ensino supe-
rior no âmbito do Estado da Paraíba 
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica proibida a cobrança de taxa de repetên-
cia, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de prova por 
parte das instituições privadas de ensino superior no 
âmbito do Estado da Paraíba.

§ 1º Entende-se por taxa de repetência o valor acres-
cido à mensalidade em caso de reprovação do aluno 
em uma ou mais disciplinas.

§ 2º Entende-se por taxa sobre disciplina eletiva o 
valor acrescido em relação ao valor da disciplina obri-
gatória nos casos de matrícula em disciplina eletiva.

§ 3º Entende-se por taxa de prova o valor cobrado 
do contratante em virtude de algum procedimento de 
avaliação realizado pela instituição de ensino.

Art. 2º Fica proibida a alteração unilateral das cláu-
sulas financeiras do contrato após a sua celebração, 
ressalvadas as hipóteses de reajustes previstos em lei.

Art. 3º Será nula a cláusula contratual que obrigue 
o contratante ao pagamento adicional dos serviços 
mencionados na presente Lei, devendo ser considera-
do, no cálculo do valor das anuidades ou das semestra-
lidades, os custos correspondentes.

Art. 4º Em caso de descumprimento desta Lei, apli-
car-se-ão as penalidades contidas no Código de Defesa 
do Consumidor.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor da data de sua 
publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-
raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 01 de 
novembro de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 425/2016
PROJETO DE LEI Nº 734/2016
AUTORIA: DEPUTADO RANIERY PAULINO

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos estabelecimentos comerciais 
informarem, em seus cardápios, 
sobre a ausência de glúten e/ou 
lactose em suas refeições.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Ficam os restaurantes, lanchonetes, “food 
trucks”, bares ou qualquer outro tipo de estabele-
cimento comercial que sirva refeições obrigados a 
informar, em seus cardápios ou menus, se a refeição 
não contém glúten e/ou lactose.

Parágrafo único. Os estabelecimentos também 
poderão criar cardápio auxiliar onde conste as in-
formações sobre a presença de lactose e/ou glúten.

Art. 2º Caso a informação da refeição seja feita 
através de cartazes ou através de multimídia, a in-
formação também deverá estar disponível.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei 
sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I – advertência;
II – multa;
III – duplicação do valor da multa, em caso de 

reincidência.

Art. 4º O Poder Executivo deverá definir os va-
lores de aplicação da multa, cuja competência de 
fiscalização será da Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária – Angevisa-PB.

Art. 5º Os estabelecimentos comerciais deverão 
se adaptar às determinações desta Lei no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua 
publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-
raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 01 de 
novembro de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 426/2016
PROJETO DE LEI Nº 758/2016
AUTORIA: DEPUTADO RENATO GADELHA

Altera a Lei nº 9.408, de 12 de ju-
lho de 2011, que “Institui o Pro-
grama Abrace uma Escola, no Es-
tado da Paraíba”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.408/2011, que institui 
o Programa Abrace uma Escola, no Estado da Paraí-
ba, passa a apresentar a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Programa “Abrace uma 
Escola”, no Estado da Paraíba, com o objetivo de in-
centivar pessoas físicas e/ou jurídicas a contribuí-
rem para a melhoria da qualidade do ensino na rede 
pública estadual.

Parágrafo único. A participação das pessoas físi-
cas e jurídicas no Programa dar-se-á sob a forma de 
doação de recursos materiais, de realização de obras 
de manutenção, conservação, reforma e ampliação 
dos prédios escolares ou de outras ações que visem 
a beneficiar o ensino nas escolas estaduais.”

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 9.408/2011 passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 2º As pessoas físicas e jurídicas cooperantes 
poderão divulgar, com fins promocionais e publici-
tários, as ações praticadas em benefício da escola.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraí-
ba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  outubro 
de 2016.
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AUTÓGRAFO Nº 427/2016
PROJETO DE LEI Nº 786/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Veda a distinção de preço para pa-
gamento em dinheiro, cheque e 
cartões de crédito ou débito pelos 
estabelecimentos comerciais, no 
Estado da Paraíba. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º É vedado aos estabelecimentos comerciais, 
no Estado da Paraíba, a distinção de preço para pa-
gamento em dinheiro, cheque e cartões de crédito ou 
débito na comercialização de produtos ou serviços. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
não se aplica na hipótese de o cliente optar pelo pa-
gamento à crédito parcelado.

Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei 
sujeitará o infrator às sanções previstas nos artigos 
56 a 60 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor. 

Parágrafo único. Os valores auferidos pelas mul-
tas cobradas em face das infrações cometidas pelo 
descumprimento desta Lei serão revertidos  em favor 
dos Fundos Estaduais de Proteção ao Consumidor.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

                                                         
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 01 de 
novembro de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 428/2016
PROJETO DE LEI Nº 789/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Institui o Dia Estadual em Memó-
ria das Vítimas do Holocausto.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado, o Dia 
Estadual em Memória das Vítimas do Holocausto, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 27 de janeiro.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-
raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 01de 
novembro  de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 429/2016
PROJETO DE LEI Nº 797/2016
AUTORIA: DEPUTADO GALEGO SOUZA

Determina a proibição de exibi-
ção, divulgação e apresentação de 
outdoor, cartazes ou qualquer ma-
terial publicitário, que contenha 
apelo erótico e depreciar a pessoa 
humana como objeto sexual e dá 
outras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica proibida a exibição, divulgação e 
apresentação de outdoor, cartazes, ou qualquer ou-
tro material publicitário assemelhado, que contenha 
apelo erótico, implícito ou explícito a pessoa huma-
na como objeto ou atração sexual de todo e qualquer 
evento no âmbito do Estado da Paraíba. 

Art. 2º A empresa ou casa de shows que use na 
divulgação de suas atrações a imagem da pessoa hu-
mana, mesmo que com a autorização das modelos 
para as respectivas fotos, deverá se conter em colo-
car fotos ou figuras que não utilizem o apelo sexual 
explícito ou implícito, evitando a exibição de homens 
e mulheres, com exposição de quaisquer partes ínti-
mas do seu corpo, caracterizando-os como atrações 
eróticas ou sexuais. 

Parágrafo único. A produção das imagens de di-
vulgação desses eventos, em especial as imagens da 
mulher, mesmo que consentidas pelas modelos, de-
verão primar pelo cuidado da não vulgarização do 
sexo feminino e a exposição da mulher como objeto 
sexual, serviços ou produto à venda. 

Art. 3º As empresas que descumprirem o dispo-
sitivo contido no caput do art. 2º da presente Lei fi-
carão sujeitas a:

I – advertência, quando da primeira atuação;
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II – recolhimento do material publicitário; e,  
III – multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo único. A multa prevista no inciso III 
deste artigo será fixada entre R$ 300,00 (trezentos 
reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), graduada de acor-
do com o porte do estabelecimento e ainda o grau de 
reincidência. 

Art. 4º Os sítios eletrônicos desses estabelecimen-
tos com sede ou filial na Paraíba deverão seguir os 
mesmos cuidados e procedimentos citados nos arti-
gos 1º e 2º. 

Art. 5º As normas complementares para execução 
desta Lei serão estabelecidas em decreto em até 90 
(noventa) dias após sua aprovação. 

Art. 6º Os valores arrecadados com a cobrança 
dessas multas serão destinados aos programas de 
combate à exploração sexual e prostituição infantil 
da Secretaria Estadual da Mulher e, através de con-
vênio, com o Ministério Público Estadual, através de 
suas Promotorias de Defesa da Cidadania. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

                      
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 01 de 
novembro de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 430/2016
PROJETO DE LEI Nº 805/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Dispõe sobre o direito de acesso 
do candidato aos motivos de sua 
reprovação em exame psicológico 
(Psicotécnico) em concurso públi-
co, para cargo ou emprego público 
na Administração Pública do Es-
tado da Paraíba e dá outras provi-
dências.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Nos concursos públicos realizados para 
investidura em cargo ou emprego na Administra-
ção Pública do Estado da Paraíba, a reprovação do 

candidato em exame psicológico (Psicotécnico), ou 
similar, previsto em edital, será fundamentado por 
escrito, com as razões fáticas e de direito, e obri-
gatoriamente disponibilizado ao candidato, em con-
sonância com o Princípio Constitucional do Con-
traditório e da Ampla Defesa, prescrito pelo art. 5º, 
inciso LV da Constituição Federal de 05 de outubro 
de 1988. 

                   
Art. 2º O não cumprimento do disposto na pre-

sente Lei implicará em anulação do ato.                  
                
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.                                                                   
                       
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 01 de 
novembro de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 431/2016
PROJETO DE LEI Nº 809/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Cria a Semana Estadual de Cons-
cientização do Motorista aos Di-
reitos do Ciclista, no âmbito do 
Estado da Paraíba. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Semana Estadual de Cons-
cientização do Motorista aos Direitos do Ciclista, no 
âmbito do Estado da Paraíba.

                   
Art. 2º A semana a que se refere o artigo anterior 

acontecerá anualmente na semana que compreende 
o dia 25 de setembro (Dia Nacional do Trânsito). 

Art. 3º A Semana de Conscientização do Motoris-
ta aos Direitos do Ciclista do Estado da Paraíba tem 
por objetivo alcançar a diminuição significativa do 
número de vítimas envolvidas nesses acidentes.                   

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.                                                                         
                                       
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  01 de 
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novembro de 2016.

AUTÓGRAFO Nº 432/2016
PROJETO DE LEI Nº 814/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Institui a Política de Direitos Hu-
manos e Assistência a Filhos de 
Mulheres Apenadas ou Filhos que 
tenham Mães Assassinadas no âm-
bito do Estado da Paraíba e dá ou-
tras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Esta Lei institui a Política de Direitos Hu-
manos e Assistência aos Filhos de Mulheres Apenadas 
ou Filhos que tenham Mães Assassinadas no âmbito 
do Estado da Paraíba.

Art. 2º A política de que trata esta Lei tem como 
diretrizes:

I - a realização de ações que possibilitem a iden-
tificação, o cadastramento e o acompanhamento de 
filhos de mulheres apenadas ou filhos que tenham 
mães assassinadas com o intuito de garantir segu-
rança, saúde e atendimento psicológico, educacional 
e financeiro necessários às crianças em situação de 
vulnerabilidade social;

II – a qualificação dos serviços públicos para a 
prestação de atendimento às crianças;

III – o resgate e o acolhimento dos filhos das ape-
nadas ou filhos que tenham mães assassinadas em 
situação de vulnerabilidade social, por meio de aten-
dimento e acompanhamento psicológico e social, ob-
jetivando a minimização dos danos causados;

IV – a promoção, a proteção e o respeito do direi-
to à convivência familiar e comunitária das crianças 
e adolescentes filhos de mulheres apenadas ou filhos 
que tenham mães assassinadas.

  
Art. 3º A Política tem os seguintes objetivos:

I – proteger as crianças do isolamento afetivo em 
relação à mãe;

II – criar condições para que as crianças tenham 
acompanhamento social e psicológico, proporcionan-
do-lhes vida mais digna;

III – promover acompanhamento escolar, garantin-
do todas as condições necessárias para permanência 
na escola;

IV – articular os demais entes públicos no combate 
a práticas de violência, abandono e negligência contra 
as crianças, filhos de apenadas ou filhos que tenham 
mães assassinadas;

V – promover ambiente propício para o acolhi-
mento de denúncias de práticas de violência contra os 
filhos de apenadas ou filhos que tenham mães assas-
sinadas;

VI – qualificar e capacitar profissionais para o 
atendimento psicológico das crianças, garantindo sua 
integridade social.

Art. 4º São instrumentos da Política instituída por 
esta Lei:

I – o conjunto de elementos de informação, diag-
nóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos 
de execução e avaliação que consubstanciam, organi-
zam e integram o planejamento e as ações da política 
de cadastramento e acompanhamento dos filhos de 
apenadas ou filhos que tenham mães assassinadas;

II – o conjunto de agentes institucionais que, no 
âmbito de suas respectivas competências, agem de 
modo permanente e articulado para o cumprimento 
dos princípios e objetivos desta Política Pública;

III – o cadastramento de crianças, filhos de apena-
das ou que tenham mães assassinadas que tem direito 
ao programa bolsa-família, para garantir sua inclusão 
e manutenção no referido programa;

IV – a colaboração entre diferentes entes públicos 
e privados.

Art. 5º A Política instituída por esta Lei engloba 
serviços de saúde, justiça, direitos humanos, seguran-
ça pública, educação e Conselhos Tutelares.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, conside-
ram-se:

I – serviços de saúde: as unidades básicas de saúde 
da rede pública, que têm por ações fazer o acompa-
nhamento preventivo de saúde aos filhos das apena-
das ou filhos que tenham mães assassinadas, garantin-
do acolhimento receptivo, procedimentos adequados 
e, sobretudo, atendimento integral;

II – justiça: acesso aos beneficiados previstos em lei 
e assistência jurídica gratuita;

III – direitos humanos: serviços de cadastro e assis-
tência social;

IV – segurança pública: proteção contra a violência 
dos direitos;

V – educação: garantia de matrícula na rede públi-
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ca e preservação da identidade dos filhos das apena-
das ou filhos que tenham mães assassinadas;

VI – Conselhos Tutelares: encaminhamento de no-
tícia de fatos que constituem infração administrativa 
ou penal contra os direitos das crianças aos órgãos 
competentes, além de outros previstos em lei.

Art. 6º Esta Lei será regulamentada, no prazo má-
ximo de 90 (noventa) dias.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.                     

                                       
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  01 de 
novembro de 2016.

E X P E D I E N T E

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO,
ASSISTENCIA SOCIAL,

SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL

SECRETARIA LEGISLATIVA

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

Onde se lê: Auditório João Eudes,
Leia-se: Mini Plenário “Deputado Judivan Cabral”.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO,
SERVIÇO PÚBLICO E SEGURANÇA

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETARIA LEGISLATIVA
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REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 734/2016

AUTORIA: DEPUTADO RANIERY PAULI-

NO

REDAÇÃO FINAL

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabele-

cimentos comerciais informarem, em seus car-

dápios, sobre a ausência de glúten e/ou lactose 

em suas refeições.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Ficam os restaurantes, lanchonetes, “food 

trucks”, bares ou qualquer outro tipo de estabeleci-

mento comercial que sirva refeições obrigados a in-

formar, em seus cardápios ou menus, se a refeição 

não contém glúten e/ou lactose.

Parágrafo único. Os estabelecimentos também 

poderão criar cardápio auxiliar onde conste as infor-

mações sobre a presença de lactose e/ou glúten.

Art. 2º Caso a informação da refeição seja feita 

através de cartazes ou através de multimídia, a infor-

mação também deverá estar disponível.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei 

sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa;

III – duplicação do valor da multa, em caso de 

reincidência.

Art. 4º O Poder Executivo deverá definir os va-

lores de aplicação da multa, cuja competência de 

fiscalização será da Agência Estadual de Vigilância 

Sanitária – Angevisa-PB.

Art. 5º Os estabelecimentos comerciais deverão 

se adaptar às determinações desta Lei no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua 

publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, outu-

bro  de 2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 758/2016

AUTORIA: DEPUTADO RENATO GADE-

LHA

REDAÇÃO FINAL

Altera a Lei nº 9.408, de 12 de julho de 2011, 

que “Institui o Programa Abrace uma Escola, 

no Estado da Paraíba”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.408/2011, que institui o 

Programa Abrace uma Escola, no Estado da Paraíba, 

passa a apresentar a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Programa “Abrace uma 

Escola”, no Estado da Paraíba, com o objetivo de in-

centivar pessoas físicas e/ou jurídicas a contribuí-

rem para a melhoria da qualidade do ensino na rede 

pública estadual.
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Parágrafo único. A participação das pessoas físi-

cas e jurídicas no Programa dar-se-á sob a forma de 

doação de recursos materiais, de realização de obras 

de manutenção, conservação, reforma e ampliação 

dos prédios escolares ou de outras ações que visem 

a beneficiar o ensino nas escolas estaduais.”

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 9.408/2011 passa a vigo-

rar com a seguinte redação:

“Art. 2º As pessoas físicas e jurídicas cooperantes 

poderão divulgar, com fins promocionais e publici-

tários, as ações praticadas em benefício da escola.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  outu-

bro de 2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 763/2016

AUTORIA: DEPUTADO TOVAR CORREIA 

LIMA

REDAÇÃO FINAL

Modificam-se a ementa e o art. 1º, caput, da 

Lei Estadual nº 10.297, de 07 de maio de 2014.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Dá-se nova redação à ementa da Lei Es-

tadual nº 10.297/2014, acrescentando-se a obrigação 

de os terminais rodoviários urbanos e interurbanos 

deste Estado instalarem mapa tátil acerca de suas 

instalações, para orientação das pessoas com defici-

ência visual, da seguinte forma:

“Torna obrigatória, nos terminais urbanos e inte-

rurbanos do Estado da Paraíba, a inserção de placas 

em Braille contendo a relação das linhas de ônibus 

e seus itinerários, bem como de mapa tátil de suas 

instalações”.

Art. 2º Dá-se nova redação ao art. 1º, caput, da 

Lei Estadual nº 10.297/2014, acrescentado-se a obri-

gação de os terminais  rodoviários urbanos e inte-

rurbanos deste Estado instalarem mapa tátil acerca 

de suas instalações para orientação das pessoas com 

deficiência visual, o qual passará a viger da seguinte 

forma:

“Art. 1º Os terminais rodoviários urbanos e inte-

rurbanos do Estado da Paraíba ficam obrigados a ins-

talar placas em Braille contendo a relação das linhas 

de ônibus e seus respectivos itinerários, bem como 

mapa tátil das suas instalações, para o atendimento 

e orientação das pessoas com deficiência visual, con-

forme as normas aplicáveis à acessibilidade.”  

Art. 3º O Governo do Estado regulamentará esta 

Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  outu-

bro  de 2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente
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PROJETO DE LEI Nº 786/2016

AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDI-

NO

REDAÇÃO FINAL

Veda a distinção de preço para pagamento 

em dinheiro, cheque e cartões de crédito ou dé-

bito pelos estabelecimentos comerciais, no Es-

tado da Paraíba. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º É vedado aos estabelecimentos comerciais, 

no Estado da Paraíba, a distinção de preço para pa-

gamento em dinheiro, cheque e cartões de crédito ou 

débito na comercialização de produtos ou serviços. 

Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei 

sujeitará o infrator às sanções previstas nos artigos 

56 a 60 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor. 

Parágrafo único. A pena de multa resultante de 

infração a esta Lei será revertida para a Autarquia de 

Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

                                                         

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,   ou-

tubro de 2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 789/2016

AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDI-

NO

REDAÇÃO FINAL

Institui o Dia Estadual em Memória das Víti-

mas do Holocausto.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado, o Dia 

Estadual em Memória das Vítimas do Holocausto, a 

ser comemorado, anualmente, no dia 27 de janeiro.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,   ou-

tubro  de 2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 797/2016

AUTORIA: DEPUTADO GALEGO SOUZA

REDAÇÃO FINAL

Determina a proibição de exibição, divulga-

ção e apresentação de outdoor, cartazes ou qual-

quer material publicitário, que contenha apelo 

erótico e depreciar a pessoa humana como ob-

jeto sexual e dá outras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica proibida a exibição, divulgação e 
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apresentação de outdoor, cartazes, ou qualquer ou-

tro material publicitário assemelhado, que contenha 

apelo erótico, implícito ou explícito a pessoa huma-

na como objeto ou atração sexual de todo e qualquer 

evento no âmbito do Estado da Paraíba. 

Art. 2º A empresa ou casa de shows que use na 

divulgação de suas atrações a imagem da pessoa hu-

mana, mesmo que com a autorização das modelos 

para as respectivas fotos, deverá se conter em colo-

car fotos ou figuras que não utilizem o apelo sexual 

explícito ou implícito, evitando a exibição de homens 

e mulheres, com exposição de quaisquer partes ínti-

mas do seu corpo, caracterizando-os como atrações 

eróticas ou sexuais. 

Parágrafo único. A produção das imagens de di-

vulgação desses eventos, em especial as imagens da 

mulher, mesmo que consentidas pelas modelos, de-

verão primar pelo cuidado da não vulgarização do 

sexo feminino e a exposição da mulher como objeto 

sexual, serviços ou produto à venda. 

Art. 3º As empresas que descumprirem o disposi-

tivo contido no caput do art. 2º da presente Lei fica-

rão sujeitas a:

I – advertência, quando da primeira atuação;

II – recolhimento do material publicitário; e,  

III – multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo único. A multa prevista no inciso III 

deste artigo será fixada entre R$ 300,00 (trezentos 

reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), graduada de acor-

do com o porte do estabelecimento e ainda o grau de 

reincidência. 

Art. 4º Os sítios eletrônicos desses estabelecimen-

tos com sede ou filial na Paraíba deverão seguir os 

mesmos cuidados e procedimentos citados nos arti-

gos 1º e 2º. 

Art. 5º As normas complementares para execução 

desta Lei serão estabelecidas em decreto em até 90 

(noventa) dias após sua aprovação. 

Art. 6º Os valores arrecadados com a cobrança 

dessas multas serão destinados aos programas de 

combate à exploração sexual e prostituição infantil 

da Secretaria Estadual da Mulher e, através de con-

vênio, com o Ministério Público Estadual, através de 

suas Promotorias de Defesa da Cidadania. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 

                      

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, outu-

bro de 2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 803/2016

AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDI-

NO

REDAÇÃO FINAL

Dispõe sobre a proibição da comercialização 

de buzina de pressão à base de gás propano bu-

tano envasado em tubo de aerosol a menores de 

18 (dezoito) anos no Estado da Paraíba e dá ou-

tras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:
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Art. 1º Fica proibida a comercialização de buzina 

de pressão à base de gás propano butano, envasado 

em tubo de aerossol a menores de 18 (dezoito) anos. 

Art. 2º O material citado no art. 1º só poderá ser 

vendido a maiores de 18 (dezoito) anos mediante 

apresentação de documento de identidade. 

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei 

acarretará na aplicação de multa ao estabelecimento 

comercial de 20 (vinte) a 100 (cem) UFR-PB (Unidade 

Fiscal de Referência do Estado da Paraíba),  variável 

a depender da situação econômico-financeira do in-

frator, sem prejuízo de outras sanções estabelecidas 

em lei. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, a mul-

ta será aplicada em dobro.

Art. 4º Toda nota fiscal lançada sobre a venda 

desse produto deve possuir identificação do com-

prador. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

                                       

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  outu-

bro de 2016.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 805/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDI-

NO

REDAÇÃO FINAL

Dispõe sobre o direito de acesso do candi-

dato aos motivos de sua reprovação em exame 
psicológico (Psicotécnico) em concurso públi-
co, para cargo ou emprego público na Adminis-
tração Pública do Estado da Paraíba e dá outras 
providências.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Nos concursos públicos realizados para 

investidura em cargo ou emprego na Administra-

ção Pública do Estado da Paraíba, a reprovação do 

candidato em exame psicológico (Psicotécnico), ou 

similar, previsto em edital, será fundamentado por 

escrito, com as razões fáticas e de direito, e obri-

gatoriamente disponibilizado ao candidato, em con-

sonância com o Princípio Constitucional do Con-

traditório e da Ampla Defesa, prescrito pelo art. 5º, 

inciso LV da Constituição Federal de 05 de outubro 

de 1988. 

                   

Art. 2º O não cumprimento do disposto na pre-

sente Lei implicará em anulação do ato.                  

                

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.                                                                   

                       

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Pa-

raíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  outu-

bro de 2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente
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ORDEM DO DIA

66ª Sessão Ordinária - 09/11/2016

REDAÇÃO FINAL –VOTAÇÃO NOMINAL EM TURNO ÚNI-
CO – QUÓRUM: 2/3 PARA REJEIÇÃO

PROJETO DE LEI 682/2016 - DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE 
SANTA RITA - Institui o Pagamento de Meia-Entrada para 
portadores de câncer nos estabelecimentos que promovam 
eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, localizados 
no âmbito do Estado da Paraíba.

MEDIDA PROVISÓRIA – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NOMI-
NAL EM TURNO ÚNICO – QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES

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.
Matéria admitida com urgência e relevância pelo Plenário.
Parecer da Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio 
Ambiente é pela aprovação da matéria.

PROJETOS DE LEI – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO SIMBÓLICA 
EM TURNO ÚNICO – QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES

624/2015 – DO DEPUTADO ARTUR FILHO – Dispõe sobre a 
instituição, na rede de ensino do Estado da Paraíba, do Proces-
so Seletivo Público Simplificado para fins de contratação tem-
porária de professores substitutos e dá outras providências.
Admissibilidade Objeto de Recurso nº 21/2016 acatado por 
unanimidade dos presentes na Sessão Ordinária do dia 15 de 
junho de 2016.
Parecer da Comissão de Administração, Serviço Público e Se-
gurança é pela aprovação da matéria.

658/2016 - DO DEPUTADO DINALDINHO WANDERLEY - 
Torna obrigatória à numeração das cadeiras nas salas de cine-
ma do Estado da Paraíba e dá outras providências.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.
Parecer da Comissão de Direitos Humanos e Minorias é pela 
aprovação da matéria.

731/2016 - DO DEPUTADO EDMILSON SOARES - Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de calibrador de pneus em postos de 
combustíveis e dá outras providências.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.
Parecer da Comissão de Direitos Humanos e Minorias é pela 
aprovação da matéria.

801/2016 - DO DEPUTADO EDMILSON SOARES - Dispõe 
sobre a utilização de programas de computador no Estado da 
Paraíba.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.
Parecer da Comissão de Administração, Serviço Público e Se-
gurança é pela aprovação da matéria. 

837/2016 – DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Altera a 
Lei Nº 8.996, de 22 de dezembro de 2009, que “autoriza o afas-
tamento de servidora pública que possua filho(a) portador(a) 
de deficiência e dá outras providências”.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa da matéria.
Parecer da Comissão de Administração, Serviço Público e Se-
gurança é pela aprovação da matéria.

888/2016 – DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Denomina 
de Alderi José Vitalino o Condomínio Cidade Madura, localiza-
da na Cidade de Guarabira, Estado da Paraíba.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

896/2016 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO - Institui o 
“Dia Estadual do Atleta Paralímpico” no Estado da Paraíba, e 
dá outras providências.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

916/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Inclui no 
Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba o evento 
cultural denominado de Troféu Gonzagão da Música Nordes-
tina.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

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.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

929/2016 - DO DEPUTADO GERVÁSIO MAIA - Acrescenta o 
parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.669/2012.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

933/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Institui 
a Dia Estadual de Conscientização da Esclerose Tuberosa no 
Estado da Paraíba e dá outras providências.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

946/2016 - DO DEPUTADO EMANO SANTOS – Institui a Se-
mana Estadual de Conscientização da Síndrome de Guillain-
Barré, no âmbito do Estado da Paraíba.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

954/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Concede 
Título de Cidadão Paraibano ao jovem Patrick Teixeira Dorne-
las Pires.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria com emenda de redação.

960/2016 – DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA – Concede o 
Título de Cidadão Paraibano a João Vicente Machado Sobri-
nho, atual Superintendente da SUDEMA- Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

993/2016 - DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA - Concede o 
Título de Cidadã Paraibana a Mãe Tuca d’Osoguiã (Edmar Bar-
bosa Bonfim), atual Diretora Executiva da ONG Casa da Cul-
tura, onde presta serviços de relevância para o bem estar da 
Comunidade do Vale do Gramame.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
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técnica legislativa da matéria.

994/2016 - DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA - Concede o 
Título de Cidadão Paraibano a Didier Jean Georges Guigue, 
professor e pesquisador na área de música, da Universidade 
Federal da Paraíba - UFPB.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

1.011/2016 – DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES - Concede 
o Título de Cidadã Paraibana a jornalista Senhora Ana Karine 
Guimarães Tenório.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

1.030/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Conce-
de o Título de Cidadania Paraibana ao Pastor Pedro Tadeu de 
Souza Maia.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
SIMBÓLICA EM TURNO ÚNICO – QUÓRUM: MAIORIA SIM-
PLES

115/2016 – DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Institu-
cionaliza o Dia Internacional da Mulher no âmbito da Assem-
bleia Legislativa e dá outras providências.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa da matéria com emenda substitutiva e 
emenda de redação.

129/2016 – DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Dispõe 
sobre a inclusão do “Movimento Novembro Azul” de Conscien-
tização do Câncer de Próstata no calendário oficial de eventos 
da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba.
Parecer da CCJR é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da matéria.

REQUERIMENTOS DE INDICAÇÃO - DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO SIMBÓLICA EM TURNO ÚNICO – QUÓRUM: MAIO-
RIA SIMPLES:

327/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Soli-
citando ao Governador do Estado que considere estabelecer 
parceria com o Ministério Público, Curadoria dos Direitos Di-
fusos (Núcleo de Paternidade), objetivando a implementação 
de Campanha Estadual de Paternidade.

333/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Indi-
cando ao Governador do Estado a criação e implementação do 
Programa de Cirurgia de Obesidade, junto à Secretaria de Es-
tado da Saúde.

334/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Indican-
do ao Governador do Estado a necessidade de firmar parceria 
com municípios polos do Estado para oferta de cirurgia de ca-
teterismo.

336/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Indican-
do ao Governador do Estado a realização de Mutirão Fiscal 
para dívidas relacionadas ao ICMS, IPVA E ITCD (Imposto so-
bre Transmissão Causa Mortis e Doação).

REQUERIMENTOS DE SESSÃO ESPECIAL E AUDIÊNCIA 
PÚBLICA - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO SIMBÓLICA EM TUR-

NO ÚNICO – QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES:

170/2016 – DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Solici-
tando a realização de uma Sessão Especial alusiva ao Outubro 
Rosa de prevenção ao Câncer de Mama.

177/2016 - DO DEPUTADO HERVÁZIO BEZERRA - Reque-
rendo a realização de uma Sessão Especial com data marcada 
para o dia 28 de novembro as 13h, para debater a prestação de 
serviços, implantação de novos paradigmas além das terapias 
convencionais, a experiência dos pais e render homenagens 
aos profissionais que cuidam dos portadores de Autismo do 
Estado e perante a população paraibana.

178/2016 - DO DEPUTADO RAONI MENDES - Solicitando a 
esta Casa a realização de uma Sessão Especial em homenagem 
aos 60 anos de sacerdócio do Monsenhor Aloisio Torquato Ca-
tão.

179/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA - Solicitando a rea-
lização de Sessão Especial para celebrar os 25 anos de fundação 
da entidade não governamental MEL – Movimento do Espírito 
Lilás, dedicada à defesa dos interesses do público LGBT.

180/2016 - DO DEPUTADO BUBA GERMANO - Solicitando 
a realização de uma Sessão Especial, em data e horário dispo-
nível na agenda plenária, tendo como tema: Homenagem ao 
Extensionista Rural e a Importância da Extensão para o Desen-
volvimento Agropecuário do Estado.

181/2016 - DO DEPUTADO RAONI MENDES - Solicitando a 
realização de Sessão Especial para discutir a regulamentação 
dos aplicativos de transporte individual privado, no Estado da 
Paraíba.

6.112/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Solici-
tando a Mesa Diretora a convocação dos gestores do Governo 
do Estado, Sr. Gilberto Carneiro e a Sra. Livânia Farias, para 
apresentar, em Audiência Pública, explicações sobre o que a 
imprensa paraibana denominou de “Escândalo do Girassol”.

6.137/2016 - DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA - Solicitando 
a esta Casa a realização de uma Audiência Pública para debater 
sobre a inconstitucionalidade da Lei 15.299/13, que regulamen-
ta a vaquejada como prática desportiva e cultura.

6.186/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA - Solicitando a 
esta Casa a realização de Audiência Pública no dia 08 de no-
vembro de 2016, às 10h, para debater as Ocupações dos Insti-
tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) pelo movimento em defesa da Educação Pública de qua-
lidade e contrários a PEC-241 e MP-746.

6.233/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA – Solicitando a 
realização de uma audiência pública no dia 21 de novembro 
de 2016, às 11 horas, para debater com os representantes da 
Paraíba no Senado federal os impactos da proposta de Emenda 
Constitucional – PEC 55/2016.

REQUERIMENTOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO SIMBÓLICA 
EM TURNO ÚNICO – QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES

6.014/2016 – DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Solici-
tando ao Ministro de Estado da Justiça estudos técnico para a 
criação e estruturação do Banco Nacional de Balística Interna 
para estudo e comprovação de ranhuras.
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6.015/2016 – DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Solici-
tando ao Diretor Presidente da Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba que considere a necessidade de reduzir a taxa de 
água e de esgoto em 20% na região do compartimento da Bor-
borema, onde há histórico de inconstância no fornecimento.

6.016/2016 – DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Solici-
tando ao DER-PB a realização de serviços de requalificação de 
vias, recapeamento asfáltico e sinalização horizontal a partir 
da PB 018 interligando o município do Conde aos limites do 
Distrito de Jacumã.

6.034/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – For-
mulando Votos de Aplauso ao Prefeito de Campina Grande, 
pelo aniversário de Emancipação Política do município, come-
morado no dia 11 de outubro.

6.054/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – So-
licitando ao Secretário de Estado da Segurança e da Defesa 
Social e ao Comandante Geral da Polícia Militar, o aumento 
de efetivo de policiais e viaturas como forma de intensificar 
o combate ao tráfico de drogas e a violência que compromete 
a paz das cidades do Vale de Piancó, principalmente a cidade 
de Igaracy.

6.055/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Solici-
tando ao Secretário de Estado do Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca – DEDAP, a implementação de um plano de 
segurança para a EMPASA Campina Grande.

6.056/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Soli-
citando ao Comandante do 2º BPM/Campina Grande, Major 
Gilberto Felipe da Silva, a reativação da cabine da PM para 
policiamento ostensivo no Complexo Jurídico, esquina do Fó-
rum Eleitoral.

6.057/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – For-
mulando Votos de Aplauso aos organizadores de mais uma 
edição da Vaquejada Maria da Luz, Campina Grande-PB.

6.058/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – For-
mulando Votos de Aplauso pelos 125 anos do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba.

6.059/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Solici-
tando ao Secretário de Estado de Recursos Hídricos, do Meio 
Ambiente e da Ciência e Tecnologia (SEMARH) esforços para 
fomento da Cultura da Sustentabilidade Hídrica na Paraíba.

6.060/2016 - DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES - Formu-
lando Votos de Aplauso em homenagem ao dia do Engenheiro 
Agrônomo, neste Estado.

6.061/2016 - DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES - Formulan-
do Votos de Aplauso em homenagem ao Dia dos Professores, 
comemorado dia 15 de outubro, no Estado da Paraíba.

6.062/2016 - DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES - Formu-
lando Votos de Aplauso em homenagem ao Dia Nacional da 
Micro e Pequena Empresa, no Estado da Paraíba.

6.063/2016 - DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES - Formu-
lando Votos de Aplauso em homenagem ao Dia do Médico, 
comemorado dia 18 de outubro, no Estado da Paraíba.

6.070/2016 - DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES - Formulan-

do Votos de Aplauso em homenagem aos 125 anos do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba.

6.077/2016 - DO DEPUTADO ANTÔNIO MINERAL – Solici-
tando a realização de Sessão Itinerante da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba no município de Piancó com o objetivo de 
discutir a escassez de água, devido ao prolongamento da seca, 
contando com a presença dos prefeitos das seguintes cidades: 
Piancó, Coremas, Catingueira, Emas, Olho D’Água, Santana 
dos Garrotes, Nova Olinda, Igarassy e Aguiar.

6.083/2016 - DO DEPUTADO EDMILSON SOARES – Solici-
tando ao DER/PB o rejuvenescimento asfáltico da estrada que 
liga os municípios de Cajá a Gurinhém, Gurinhém a Mulungu 
e Mulungu a Alagoinha/PB (BR 230).

6.084/2016 - DO DEPUTADO EDMILSON SOARES – Solicitan-
do ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Edu-
cação a instalação de uma Escola Estadual de Ensino Médio, no 
Bairro da Imaculada, no município de Bayeux/PB.

6.085/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Formulando 
Votos de Aplauso ao médico Dr. Newton Vital Figueiredo, em 
razão do dia do médico.

6.086/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Formulando 
Votos de Aplauso ao Dr. Mazureik Miguel de Morais, em razão 
do Dia do Médico, neste 18/10.

6.088/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Solici-
tando ao Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social 
em conjunto com o Comandante Geral da Polícia Militar, para 
que seja considerada a necessidade de aumento de efetivo e do 
número de viaturas para adequada provisão da segurança do 
Litoral Sul.

6.089/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Soli-
citando ao Promotor Dr. Alley Borges Escorel, Promotoria de 
Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente/MPPB, para que 
considere a necessidade, em conjunto com a Polícia Rodoviária 
Federal, de empreender força tarefa de combate à exploração 
sexual infantil no perímetro da BR-230, compreendendo os 
Municípios de Cabedelo, João Pessoa e Bayeux.

6.090/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – For-
mulando Votos de Congratulação pelo transcurso do aniver-
sário da cantora e compositora paraibana Roberta Miranda, 
ícone da música sertaneja.

6.091/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA – Solici-
tando ao Secretário dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente 
e da Ciência e Tecnologia, para que considere a necessidade 
de urgência nas obras de Camalaú e Poções, de competência 
do Governo do Estado, como condição sinequa non de rece-
bimento das águas do São Francisco que já estão às portas de 
nosso Estado.

6.092/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Soli-
citando ao Superintendente adjunto da FUNASA na Paraíba 
(SUEST/PB) e a Prefeitura de Monteiro, para que sejam envia-
dos esforços no sentido de acelerar o processo de saneamento 
básico, sobretudo, providências quanto ao despejo de esgoto 
no leito do Rio Paraíba, que receberá as águas da Transposição 
do Rio São Francisco pelo Eixo Leste.

6.093/2016 - DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚ-
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NIOR - Formulando Moção de Aplausos ao Centro de Ensino 
Técnico Realístico de João Pessoa (CETR-JP) e suas Fundado-
ras, Dra. Karla Fernandes de Albuquerque e Dra. Vera Lúcia de 
Almeida Becerra Pérez, pelos relevantes serviços em prol da 
qualificação profissional.

6.094/2016 - DO DEPUTADO NABOR WANDERLEY - Ape-
lando ao Prefeito de Patos no sentido de ratear 60% dos R$ 
13.017.636,49 com os Professores da Rede Municipal de Ensi-
no, referentes aos recursos que o município receberá da União, 
correspondente ao Processo nº 0003131-61.2008.4.05.8201, re-
lativamente ao Precatório nº 0264801-37.2015.4.05.000 - FUN-
DEF, por constituir-se medida de justiça e direito.

6.095/2016 - DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SANTA RITA – 
Solicitando ao Governador do Estado da Paraíba e ao Secretário 
de Estado da Educação a inserção nas disciplinas ofertadas aos 
alunos da rede estadual de ensino, de material farto a respeito 
do trabalho, organização e estrutura das instituições públicas 
do nosso Estado.

6.096/2016 – DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SANTA RITA - 
Solicitando ao Governador do Estado da Paraíba, ao Secretá-
rio de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia, ao Diretor Superintende do DER-PB e 
à Diretora Superintendente da SUPLAN, a criação de uma es-
trada para ligar a PB-011 à PB-025 em Costinha na cidade de 
Lucena.

6.097/2016 – DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SANTA RITA – 
Solicitando ao Procurador-Geral de Justiça do Estado da Para-
íba, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, 
Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, ao 
Diretor de Ações Educacionais e de Controle Social do FOO-
CO/PB para que atuem em favor dos funcionários públicos da 
Prefeitura Municipal de Santa Rita que estão sem receber seus 
salários.

6.099/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Solici-
tando ao Secretário de Estado da Educação da Paraíba a re-
cuperação da Escola Estadual Antenor Navarro, localizada na 
cidade de Guarabira-PB, nos mesmos termos do Requerimento 
n° 4.079/2016, apresentado em 23.02.2016 e devidamente apro-
vado em 08.03.2016.

6.101/2016 -DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Educação da Paraíba a recuperação 
da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, que está localizada 
na rua Hortêncio Ribeiro de Luna, n°1075, no bairro do mesmo 
nome, em João Pessoa-PB.

6.102/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO - Solicitan-
do ao Secretário de Estado da Educação da Paraíba solicitando 
providências no sentido de recuperar a escola Estadual Poetisa 
Violeta Formiga, que está localizada na comunidade do Taipa, 
no bairro do mesmo nome, em João Pessoa - PB.

6.103/2016 - DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SANTA RITA - 
Requerendo ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado 
dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tec-
nologia, ao Diretor do DER-PB, à Diretora Superintendente da 
SUPLAN e para o Superintendente da CBTU/JP para que os 
mesmos determinem estudos para realizar a implantação das 
medidas de segurança na passagem de nível da linha férrea na 
praça João Raposo em Várzea Nova na cidade de Santa Rita.

6.104/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Re-
querendo ao Governador do Estado e ao Superintendente do 
DER a fim de que se tomem medidas necessárias ao asfalta-
mento da Rodovia Estadual PB-097, que liga os municípios de 
Alagoa Nova à Areia, ambos na Paraíba.

6.105/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Re-
querendo registro nos Anais da Casa de Epitácio Pessoa da 
matéria “Rios de Esgoto”, de autoria da Jornalista Bruna Vieira, 
publicada no Jornal Correio da Paraíba, edição do dia 08 de 
outubro de 2016.

6.106/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - For-
mulando Votos de Aplauso a OAB-PB, em virtude da Caravana 
Nacional das Prerrogativas, que visa combater o desrespeito às 
prerrogativas dos advogados, promover a dignidade profissio-
nal, a inviolabilidade de escritórios, o sigilo das comunicações 
e a valorização da advocacia.

6.107/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Re-
querendo que se registre nos Anais da Casa de Epitácio Pessoa 
a matéria intitulada “Quem polui o Jaguaribe”, de autoria da 
Jornalista Luciene Meireles, publicada no Jornal Correio da Pa-
raíba, edição do dia 08 de outubro de 2016.

6.109/2016 - DO DEPUTADO GUILHERME ALMEIDA - Re-
querendo providências do Superintendente do DNIT com re-
lação a sinalização alertando para uso obrigatório de faróis 
acesos nas rodovias do Estado.

6.110/2016 - DO DEPUTADO GUILHERME ALMEIDA - Re-
querendo do Governo do Estado providências com relação ao 
novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do 
magistério estadual.

6.111/2016 - DO DEPUTADO GUILHERME ALMEIDA - Re-
querendo providências da Secretaria de Estado da Saúde com 
relação à criação de uma campanha para conscientização com 
relação a sífilis.

6.113/2016 - DO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS - Solicitando 
ao Governador do Estado e ao Superintendente do DER/PB, a 
realização de obras de rejuvenescimento asfáltico na rodovia 
estadual PB 417, que interliga a BR 230 à sede do município de 
Bom Jesus.

6.115/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Belém do Brejo do Cruz.

6.116/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Bom Sucesso.

6.117/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Brejo do Cruz.

6.118/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
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miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Brejo dos Santos.

6.119/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Cajazeirinhas.

6.120/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Catolé do Rocha.

6.121/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Jericó.

6.122/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Lagoa.

6.123/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Mato Grosso.

6.124/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Paulista.

6.125/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Pombal.

6.126/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de Riacho dos Cavalos.

6.127/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de São Bentinho.

6.128/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 
ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de São Bento.

6.129/2016 - DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - Solicitando 

ao Governador e ao Secretário de Estado da Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento do Semiárido, a distribuição de se-
mentes selecionadas de milho e feijão para os agricultores do 
município de São José do Brejo do Cruz.

6.130/2016 - DA DEPUTADA DANIELLA RIBEIRO - Formu-
lando Votos de Congratulação, pela eleição da nova Mesa Di-
retora do TRT/13, Desembargador Eduardo Sérgio de Almeida 
(Presidente) e o Desembargador Wolney de Macedo Cordeiro 
(Vice-Presidente).

6.131/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Solici-
tando ao Governador do Estado o atendimento da pauta enca-
minhada pela Associação dos Professores de Licenciatura Plena 
do Estado da Paraíba - APLP, através dos ofícios nº 0020/2016 
–APLP e 0021/2016, tratando sobre o novo Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual.

6.132/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Superintendente do DNIT no Estado da Paraíba a 
execução das obras de alargamento da ponte sobre o Rio Pian-
có, na BR-361, no sub-trecho Piancó/Itaporanga.

6.133/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA – For-
mulando Moção de Repúdio à Sra. Alexia Dechamps, em razão 
dos impropérios proferidos durante audiência pública para de-
bater a Vaquejada na Câmara dos Deputados.

6.134/2016 – DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SANTA RITA – 
Formulando Votos de Repúdio para a atriz Alexia Dechamps, 
por seu ato de desrespeito e discriminação contra o povo nor-
destino. 

6.135/2016 – DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES – Formu-
lando Votos de Aplauso em homenagem aos 85 anos da OAB 
– Ordem dos Advogados do Estado da Paraíba. 

6.138/2016 - DO DEPUTADO FREI ANATÁCIO - Solicitando 
ao Governador do Estado ações para a perfuração de poços 
artesianos nos sítios Flores, Novo e Pororoca, no município de 
Nova Floresta.

6.139/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de 
Princesa Isabel.

6.140/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de São 
José de Princesa.

6.141/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA que possa ser distribuído 
com critérios ração animal, para pequenos criadores da zona 
rural de Tavares.

6.142/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Ima-
culada.

6.143/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de 
Juru.
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6.144/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de São 
João do Cariri.

6.145/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Ma-
naíra.

6.146/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de San-
to André.

6.147/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de 
Gurjão.

6.148/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Ca-
raúbas.

6.149/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Za-
belê.

6.150/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Ta-
peroá.

6.151/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de 
Sumé.

6.152/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Ser-
ra Branca.

6.153/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de São 
Sebastião do Umbuzeiro.

6.154/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de São 
José dos Cordeiros.

6.155/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de São 
João do Tigre.

6.156/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Pra-
ta.

6.157/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Pa-
rari.

6.158/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de 
Ouro Velho.

6.159/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de 
Monteiro.

6.160/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Li-
vramento.

6.161/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Co-
xixola.

6.162/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de 
Congo.

6.163/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Ca-
malaú.

6.164/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de As-
sunção.

6.165/2016 - DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE - Solicitando 
ao Diretor Presidente da EMPASA a distribuição com critérios 
de ração animal, para pequenos criadores da zona rural de Am-
paro.

6.167/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural de Itaporanga.

6.168/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Sapé.

6.169/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Serra Branca.

6.170/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
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Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Massaranduba.

6.171/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Boa Ventura.

6.172/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA – Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Santa Rita.

6.173/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Campina Grande.

6.174/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Remígio.

6.175/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Boa Vista.

6.176/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Piancó.

6.177/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Ouro Velho.

6.178/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Puxinanã.

6.179/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA - Soli-
citando ao Secretário de Estado de Governo que determine a 
Defesa Civil Estadual, a liberação de recursos através de con-
vênios para contratação de carros pipa visando socorrer a po-
pulação rural do município de Fagundes.

6.180/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO - Solicitando 
ao Comando Geral da Polícia Militar da Paraíba investimentos 
estratégicos na área de segurança no município de Areia - PB.

6.181/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO - Solicitan-
do à Diretoria do Hospital Estadual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, providências urgentes para que as 

macas do SAMU não sejam retidas, conforme denúncia veicu-
lada.

6.182/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO - Solici-
tando ao Diretor Superintendente do DER/PB a recuperação 
da PB-041, no trecho entre Mamanguape, Rio Tinto e Baia da 
Traição.

6.185/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO - Solicitan-
do ao Comando Geral de Polícia Militar da Paraíba investimen-
tos estratégicos na área de segurança no município de Tacima 
- PB.

6.187/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Solici-
tando ao Secretário de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio 
Ambiente e da Ciência e Tecnologia a urgência nas obras de 
Camalaú e Poções, de competência do Governo do Estado, 
como condição sine qua non de recebimento das águas do São 
Francisco que já estão às portas do Estado.

6.188/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Formu-
lando Votos de Aplauso ao Sr. Afonso Alves Farias (103 anos) 
pela publicação da obra intitulada “Um Pouco de Minha Vida”.

6.189/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Solici-
tando a esta Casa a oferta aos motoristas deste Poder de Curso 
de Formação em Direção Defensiva e Tática Evasivas.

6.190/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Formu-
lando Votos de Aplauso à Empresa Stratus Indústria Aeronáu-
tica Ltda. de Campina Grande, pela certificação conferida pela 
ANAC, na categoria de Oficina classes 1, 2 e 3.

6.191/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Solici-
tando que seja registrado nos Anais desta Casa o transcurso de 
um ano de falecimento de Rafael Fernandes de Carvalho Filho.

6.192/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA - Solici-
tando ao Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social 
um espaço maior e mais adequado para instalação da Delegacia 
da Mulher em Campina Grande/PB.

6.194/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
ao Secretário de Estado de Segurança e Defesa Social para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
cidades do interior do Estado, em especial na cidade de Serra 
Branca.

6.195/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
ao Secretário de Estado de Segurança e Defesa Social para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
Cidades do interior do Estado, em especial na cidade de Mo-
geiro.

6.196/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular e 
de serviços de internet móvel 3G/4G, no município de Mogeiro, 
caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou esteja fun-
cionando parcialmente nesse município.

6.197/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
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para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular 
e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Serra 
Branca, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou 
esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.198/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular e 
de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Jacaraú, 
caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou esteja fun-
cionando parcialmente nesse município.

6.199/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular 
e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Nova 
Palmeira, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou 
esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.200/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular 
e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Curral 
Velho, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou este-
ja funcionando parcialmente nesse município.

6.201/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular 
e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Boa 
Ventura, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou 
esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.202/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular 
e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Sumé, 
caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou esteja fun-
cionando parcialmente nesse município.

6.203/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular 
e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Santa 
Helena, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou 
esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.204/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular e 
de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Várzea, 
caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou esteja fun-
cionando parcialmente nesse município.

6.205/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular 

e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Prata, 
caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou esteja fun-
cionando parcialmente nesse município.

6.206/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Pa-
raíba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos téc-
nicos para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia 
celular e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de 
Livramento, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento 
ou esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.207/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Pa-
raíba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos téc-
nicos para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia 
celular e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de 
Caaporã, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou 
esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.208/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Pa-
raíba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos téc-
nicos para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia 
celular e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de 
Bom Sucesso, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento 
ou esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.209/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Pa-
raíba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos téc-
nicos para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia 
celular e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de 
Catingueira, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento 
ou esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.210/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Pa-
raíba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos téc-
nicos para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia 
celular e de serviços de internet móvel 3G/4G no município 
de São Sebastião do Umbuzeiro, caso o sinal ainda não esteja 
em funcionamento ou esteja funcionando parcialmente nesse 
município.

6.211/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular e 
de serviços de internet móvel 3G/4G no município de São José 
de Caiana, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou 
esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.212/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Pa-
raíba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos téc-
nicos para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia 
celular e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de 
Condado, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou 
esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.213/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Pa-
raíba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos téc-
nicos para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia 
celular e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de 
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Juarez Távora, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento 
ou esteja funcionando parcialmente nesse município.

6.214/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular e 
de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Montei-
ro, caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou esteja 
funcionando parcialmente nesse município.

6.215/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
aos Diretores das empresas de telefonia móvel celular na Para-
íba Tim, Claro, Oi e Vivo, para que promovam estudos técnicos 
para a implantação ou ampliação de sinal de telefonia celular 
e de serviços de internet móvel 3G/4G no município de Malta, 
caso o sinal ainda não esteja em funcionamento ou esteja fun-
cionando parcialmente nesse município.

6.217/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado de Segurança e Defesa Social para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
cidades do interior do Estado, em especial na cidade de Con-
dado.

6.218/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
ao Secretário de Estado de Segurança e Defesa Social para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
cidades do interior do Estado, em especial na cidade de São 
José de Caiana.

6.219/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
ao Secretário de Estado de Segurança e Defesa Social para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
cidades do interior do Estado, em especial na cidade de São 
Sebastião do Umbuzeiro.

6.220/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
ao Secretário de Estado de Segurança e Defesa Social para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
cidades do interior do Estado, em especial na cidade de Catin-
gueira.

6.221/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
ao Secretário de Estado de Segurança e Defesa Social para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
cidades do interior do Estado, em especial na cidade de Bom 
Sucesso.

6.222/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - Solicitando 
ao Secretário de Estado de Segurança e Defesa Social para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
cidades do interior do Estado, em especial na cidade de Caa-
porã.

6.223/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Segurança e defesa Social, para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
cidades do interior do Estado, em especial na cidade de Livra-
mento.

6.224/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Segurança e defesa Social, para que 
viabilize a realização de operações móveis de fiscalização nas 
cidades do interior do Estado, em especial na cidade de Prata.

6.225/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Segurança e defesa Social, para 
que viabilize a realização de operações móveis de fiscaliza-
ção nas cidades do interior do Estado, em especial na cidade 
de Várzea.

6.226/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Segurança e defesa Social, para 
que viabilize a realização de operações móveis de fiscaliza-
ção nas cidades do interior do Estado, em especial na cidade 
de Santa Helena.

6.227/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Segurança e defesa Social, para 
que viabilize a realização de operações móveis de fiscaliza-
ção nas cidades do interior do Estado, em especial na cidade 
de Sumé.

6.228/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Segurança e defesa Social, para 
que viabilize a realização de operações móveis de fiscaliza-
ção nas cidades do interior do Estado, em especial na cidade 
de Boa Ventura.

6.229/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Segurança e defesa Social, para 
que viabilize a realização de operações móveis de fiscaliza-
ção nas cidades do interior do Estado, em especial na cidade 
de Curral Velho.

6.230/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Segurança e defesa Social, para 
que viabilize a realização de operações móveis de fiscaliza-
ção nas cidades do interior do Estado, em especial na cidade 
de Nova Palmeira.

6.231/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO – Solicitando 
ao Secretário de Estado da Segurança e defesa Social, para 
que viabilize a realização de operações móveis de fiscaliza-
ção nas cidades do interior do Estado, em especial na cidade 
de Jacaraú.

6.232/2016 - DO DEPUTADO ANÍSIO MAIA – Solicitando à 
Bancada Federal da Paraíba no Congresso Nacional, no sen-
tido de encaminhar junto ao Governo Federal, soluções de 
eventuais pendências fiscais entre o Governo do Estado e a 
União.

6.234/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO - Formu-
lando Moção de Aplauso aos diretores e todos os profissio-
nais que integram a Rádio Rural de Guarabira, localizada na 
Av. Epitácio Pessoa, Centro de Guarabira, pelos seus 27 anos 
de fundação.

6.240/2016 – DA DEPUTADA DANIELLA RIBEIRO – Solici-
tando que seja constituída uma Comissão Especial, compos-
ta por 5 (cinco) Deputados, com a finalidade de acompanhar 
a crise hídrica na Região de Campina Grande e demais loca-
lidades vizinhas que são abastecidas pelas águas do açude 
Epitácio Pessoa (Boqueirão). 

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2016.
Presidente


