
Quarta-Feira, 07 de Dezembro de 2016 - DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO 1

Estado da Paraíba
N° 7.282 http://www.al.pb.gov.br João Pessoa - Quarta-feira, 07 de Dezembro de 2016
CADERNO LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

TITULARES SUPLENTES
1. Dep. Estela Bezerra – Presidente 1. Dep. Inácio Falcão
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 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
3. Dep. Inácio Falcão 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 3. Dep. 
4. Dep. Zé Paulo 4. Dep. Inácio Falcão
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 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. 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

PRESIDÊNCIA

AUTÓGRAFOS

AUTÓGRAFO Nº 471/2016
PROJETO DE LEI Nº 1.049/2016
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado 
para o Exercício Financeiro de 2017 e dá 
outras providências.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Estado da Paraí-
ba para o exercício financeiro de 2017, no montante de R$ 
11.284.234.163,00 (onze bilhões, duzentos e oitenta e quatro 
milhões, duzentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e 
três reais) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos dos 
arts. 166 e 167 da Constituição Estadual e do art. 5º, pará-
grafo único, da Lei nº 10.730, de 11 de julho de 2016 – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, compre-
endendo: 

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, 
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; 

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados da Administração Pú-
blica Estadual Direta e Indireta, bem como os fundos e funda-
ções instituídos e mantidos pelo Poder Público; 

III – o Orçamento de Investimentos das Empresas, em que 
o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital 
social com direito a voto e não dependam do Tesouro para o 
seu funcionamento. 

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 

SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal e 
seguridade social somam R$ 10.593.826.150,00 (dez bilhões, 
quinhentos e noventa e três milhões, oitocentos e vinte e seis 
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mil, cento e cinquenta reais). 

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tribu-
tos, contribuições, transferências e de outras receitas pre-
vistas na legislação vigente estão discriminadas nesta Lei. 

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A despesa total dos Orçamentos Fiscal e da Segu-
ridade Social, é fixada em R$ 10.593.826.150,00 (dez bilhões, 
quinhentos e noventa e três milhões, oitocentos e vinte e 
seis mil, cento e cinquenta reais), distribuída entre as Uni-
dades Orçamentárias, na forma abaixo especificada: 

I – Orçamento Fiscal, R$ 7.056.668.409.00 (sete bilhões, 
cinquenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 
quatrocentos e nove reais); 

II – Orçamento da Seguridade Social, R$ 3.537.157.741,00 
(três bilhões, quinhentos e trinta e sete milhões, cento e 
cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais). 

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplemen-

tares

Art. 5º Fica autorizada a abertura de créditos suplemen-
tares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da des-
pesa fixada no artigo 4º desta Lei, mediante a utilização de 
recursos provenientes de: 

I – superávit financeiro apurado em balanço patrimo-
nial do exercício de 2016; 

II – excesso de arrecadação; 
III – anulação, parcial ou total, de dotações orçamentá-

rias ou de créditos adicionais autorizadas em lei; 
IV – operações de crédito autorizado em forma que juri-

dicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las. 

Parágrafo único. Nos termos do § 1º, do art. 107, da Lei 

nº 3.654, de 10 de fevereiro de 1971, o Governador do Es-

tado, quando se tratar de recursos colocados à disposição 

do Estado pela União ou outras entidades, nacionais ou 

estrangeiras, com destinação específica e que não tenham 

sido previstos no Orçamento ou o tenham sido de forma 

insuficiente, fica autorizado a abrir os respectivos créditos 

suplementares, observando sempre, como limite, os valores 

efetivamente disponibilizados e a finalidade específica em 

que devam ser aplicados tais valores. 

Art. 6º O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, 
transferir, utilizar, total ou parcialmente, as dotações or-
çamentárias constantes nesta Lei e em seus créditos adi-
cionais, em decorrência da extinção, transformação, trans-
ferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e 
entidades, bem como de alterações de suas competências 
ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa 
por categoria de programação. 

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Seção I
Das Fontes de Financiamento

Art. 7º As fontes de recursos para financiamento das 
despesas do Orçamento de Investimentos somam R$ 
690.408.013,00 (seiscentos e noventa milhões, quatrocentos 
e oito mil, treze centavos), conforme especificadas no vo-
lume 4, desta Lei. 

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 8º A despesa do Orçamento de Investimentos das 
empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém 
a maioria do capital social com direito a voto e não depen-
dam do Tesouro para o seu funcionamento é fixada em R$ 
690.408.013,00 (seiscentos e noventa milhões, quatrocentos 
e oito mil, treze centavos), distribuída por Empresa e espe-
cificada no volume 4, desta Lei. 

Seção II
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplemen-

tares

Art. 9º Fica autorizada à abertura de créditos suplemen-
tares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da des-
pesa fixada no artigo 8º desta Lei, mediante a utilização de 
recursos provenientes de: 

I – superávit financeiro apurado em balanço patrimo-
nial do exercício de 2016; 

II – excesso de arrecadação; 
III – anulação, parcial ou total, de dotações orçamentá-

rias ou de créditos adicionais autorizadas em lei; 
IV – operações de crédito autorizado em forma que juri-

dicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las. 

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Os quadros orçamentários consolidados relacio-
nados no art. 18, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2017, estão demonstrados nesta Lei. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 01 de dezembro de 
2016.
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AUTÓGRAFO Nº 465/2016
PROJETO DE LEI Nº 990/2016
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Altera as Leis nºs 6.379, de 2 de dezembro 
de 1996, que trata do Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Merca-
dorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação – ICMS, 7.131, de 05 de 
julho de 2002, que trata do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores – 
IPVA, 7.611, de 30 de junho de 2004, que 
institui o Fundo de Combate e Erradica-
ção da Pobreza no Estado da Paraíba – 
FUNCEP/PB e 10.094, de 27 de setembro 
de 2013, que dispõe sobre o Ordenamento 
Processual Tributário, o Processo Admi-
nistrativo Tributário, bem como, sobre 
a Administração Tributária, e dá outras 
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 6.379, de 2 de dezembro de 1996, passa 
a vigorar:

I – com nova redação dada aos seguintes dispositivos:

a) parágrafo único do art. 69:

“Parágrafo único. Na hipótese de que trata o “caput”, 
antes do cancelamento, a inscrição estadual poderá ser 
suspensa pelo chefe da repartição fiscal ou por autoridade 
fiscal superior competente até a decisão definitiva transi-
tada em julgado.”;

b) art. 79:

“Art. 79. As mercadorias e os objetos apreendidos que 
estiverem depositados em poder de comerciante que vier a 
falir não serão arrecadados na massa, mas removidos para 
outro local a pedido do chefe da repartição arrecadadora 
ou de autoridade fiscal superior competente.”;

c) inciso II do “caput” do art. 89:

“II – 50% (cinquenta por cento), no caso de recolhimen-
to integral da importância exigida, dentro de 30 (trinta) 
dias contados da data da ciência do auto de infração ou da 
representação fiscal, observado o inciso VII deste artigo;”;

II – acrescida dos seguintes dispositivos, com as res-
pectivas redações:

a) §§ 3º ao 5º ao art. 81-A:

“§ 3º Para os efeitos de aplicação da penalidade prevista 
no inciso IV do “caput” deste artigo, o valor médio mensal 
será obtido pela média aritmética das saídas dos 6 (seis) 
meses anteriores ao período em que se deu a obrigação, 
observado o disposto no § 4º deste artigo.

§ 4º No caso de início de atividade, o valor apurado nos 
termos do § 3º deste artigo será proporcional ao número de 
meses de funcionamento da empresa no período.

§ 5º Não sendo possível obter o valor médio mensal das 
saídas na forma prevista nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo, apli-
car-se-á a penalidade igual à mínima estabelecida no inciso 
IV do “caput” deste artigo.”;

b) inciso VII ao “caput” do art. 89:

“VII – 75% (setenta e cinco por cento), no caso de pa-
gamento integral da importância exigida, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da data de ciência do auto de infração 
ou da representação fiscal, quando da prática da irregula-
ridade descrita no inciso IV do “caput” do art. 81-A, nas 
seguintes situações:

a) operações não sujeitas ao recolhimento do imposto;
b) operações sujeitas ao regime de substituição tributá-

ria, quando o imposto devido já tiver sido recolhido.”.

Art. 2º A Lei nº 7.131, de 05 de julho de 2002, passa a 
vigorar:

I – com nova redação dada ao inciso IV do “caput” do 
art. 4º:

“IV – os veículos rodoviários utilizados na categoria 
de táxi, inclusive motocicletas, com capacidade para até 7 
(sete) passageiros, de propriedade de motorista profissional 
autônomo ou cooperativado, por ele utilizado em sua ati-
vidade profissional, limitada a isenção a 1 (um) veículo por 
beneficiário;”;

II – acrescida do inciso IV ao “caput” do art. 3º, com a 
respectiva redação:

“IV – sobre a propriedade de veículos automotores per-
tencentes à empresa pública estadual custeada com recur-
sos do Tesouro Estadual.”.

 
Art. 3º A alínea “l” do inciso I do “caput” do art. 2º da 

Lei nº 7.611, de 30 de junho de 2004, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“l) rações para animais domésticos;”.

Art. 4º A Lei nº 10.094, de 27 de setembro de 2013, passa 
a vigorar:
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I – com nova redação dada aos seguintes dispositivos:

a) § 3º do art. 9º:

“§ 3º No caso de Processo Administrativo Tributário, a 
primeira instância de julgamento deverá publicar, no Diá-
rio Oficial Eletrônico – DOe-SER, a relação dos processos 
contenciosos distribuídos para julgamento, ocasião em que 
marcará o prazo de 5 (cinco) dias para arguição de suspei-
ção contra a autoridade julgadora designada para apreciar 
o litígio.”;

b) “caput” e o inciso III do § 1º, do art. 11:

“§ 1º Quando resultarem improfícuos um dos meios pre-
vistos neste artigo, a intimação poderá ser feita por edital 
publicado:”;

“III – no Diário Oficial Eletrônico – DOe-SER, uma úni-
ca vez.”;

c) § 1º e o “caput” do § 3º, do art. 46:

“§ 1º Na hipótese de resultar improfícuo um dos meios 
previstos nos incisos I, II e III do “caput” deste artigo, a ci-
ência será feita por edital, publicado no Diário Oficial Ele-
trônico – DOe-SER no endereço da Secretaria de Estado da 
Receita na Internet, observado o disposto no § 3º deste ar-
tigo.”;

“§ 3º Para efeitos do disposto no § 1º deste artigo, a ci-
ência poderá ser feita por edital, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico – DOe-SER, nos seguintes casos:”;

d) § 3º do art. 59:

“§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, os custos com 
a diligência solicitada deverão ser recolhidos aos cofres 
públicos, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da ciência da 
notificação do deferimento, observando-se, em relação ao 
custo da respectiva diligência, o seguinte:

I – será de 1% (um por cento) do valor do crédito tribu-
tário, não podendo ser inferior a 10 UFR-PB; ou

II – será arbitrado pela autoridade preparadora quando 
o valor do crédito tributário for superior a 10.000 (dez mil) 
UFR-PB, não podendo ser inferior a 100 (cem) UFR-PB.”;

e) “caput” do art. 75:

“Art. 75. A decisão de primeira instância conterá:”;

f) o inciso I do § 1º, do art. 80: 

“I – o valor atualizado da parte contrária à Fazenda Esta-

dual não exceder o valor correspondente a 2.000 (duas mil) 
UFR-PB.”;

g) art. 142:

“Art. 142. Ao Conselho de Recursos Fiscais, com sede na 
Capital, órgão de composição paritária que representa as 
entidades e a Fazenda Estadual, supervisionado pela Secre-
taria de Estado da Receita, junto à qual funciona, compete, 
em segunda instância administrativa, julgar os recursos in-
terpostos contra decisões proferidas em processos conten-
ciosos fiscais ou de consulta.”;

h) art. 143:

“Art. 143. O Conselho de Recursos Fiscais compor-se-á 
de 8 (oito) membros, além do Conselheiro-Presidente, de-
nominados Conselheiros, e de 8 (oito) membros eventuais, 
denominados suplentes, nomeados pelo Governador do 
Estado, para um mandato de 2 (dois) anos, escolhidos da 
seguinte forma:

I – 1 (um) Conselheiro-Presidente, Auditor Fiscal Tribu-
tário Estadual, com curso de graduação em nível superior, 
de preferência Bacharel em Direito, indicado pelo Secretá-
rio de Estado da Receita;

II – 4 (quatro) Conselheiros titulares e 4 (quatro) Con-
selheiros suplentes, todos Auditores Fiscais Tributários 
Estaduais, com curso de graduação em nível superior, de 
preferência Bacharel em Direito ou Ciências Contábeis, in-
dicados pelo Secretário de Estado da Receita;

III – 4 (quatro) Conselheiros titulares e 4 (quatro) Conse-
lheiros suplentes, representantes das entidades, todos indi-
cados em lista sêxtupla, elaboradas pelo Conselho Regional 
de Contabilidade da Paraíba – CRC/PB, pela Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seccional do Estado da Paraíba – OAB/
PB e pelas Federações Representativas de Categorias Eco-
nômicas, preferencialmente pela Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba – FIEP, pela Federação do Comércio 
do Estado da Paraíba – FECOMÉRCIO e pela Federação das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado da 
Paraíba – FEMIPE, dentre pessoas com curso de graduação 
em nível superior, de preferência Bacharel em Direito ou 
Ciências Contábeis, em pleno gozo de seus direitos indivi-
duais, de ilibada reputação e de reconhecido conhecimento 
nas áreas de direito tributário, processo administrativo tri-
butário e tributos estaduais.

§ 1º O mandato de que trata o “caput” deste artigo terá 
início, em cada período, na data da nomeação dos Conse-
lheiros titulares e dos suplentes.

§ 2º Expirado o mandato, o Conselheiro permanecerá no 
exercício de suas funções, pelo prazo máximo de 90 (noven-
ta) dias, até sua recondução ou enquanto não tomar posse o 
novo titular, sem prejuízo da remuneração que fizer jus.
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§ 3º Cada Conselheiro será remunerado mediante 
jeton, no valor e condições estabelecidas no Regimento 
Interno do Conselho de Recursos Fiscais do Estado da Pa-
raíba.

§ 4º É permitida a recondução de Conselheiros titula-
res ou suplentes, desde que o tempo total de exercício dos 
mandatos não exceda ou venha a exceder 6 (seis) anos.

§ 5º No caso de o Conselheiro suplente assumir a titu-
laridade, o tempo de exercício nos mandatos de suplente 
não será computado para fins de que trata o § 4º.

§ 6º Os Conselheiros indicados na forma do inciso 
III do “caput” deste artigo deverão apresentar um “cur-
riculum vitae” para serem analisados por uma comissão 
nomeada pelo Secretário de Estado da Receita, sendo fa-
cultada a essa comissão entrevistar os pré-selecionados 
para avaliar os conhecimentos dos mesmos nas áreas de 
direito tributário, processo administrativo tributário e tri-
butos estaduais.

§ 7º Recusadas as indicações das entidades, o Secre-
tário de Estado da Receita fixará prazo de 30 (trinta) dias 
para apresentação de nova lista sêxtupla.

§ 8º Findo o prazo de que trata o § 7º deste artigo, o 
Governador do Estado nomeará o Conselheiro e seu su-
plente dentre as pessoas indicadas por outra entidade.

§ 9º A lista sêxtupla a que se refere o inciso III do “ca-
put” deste artigo não poderá ser composta por cônjuge, 
companheiro ou pessoa que tenha relação de parentes-
co, em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau, com membros da diretoria 
executiva ou equivalente da entidade que indicar.

§ 10. É condição para posse no mandato de Conselhei-
ro, no caso de advogado, a apresentação de documento 
que comprove a licença para o exercício da advocacia, 
nos termos do inciso II do “caput” do art. 12 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, e no caso de contador, não 
ser responsável pela contabilidade de nenhuma empresa 
inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado 
da Paraíba.

§ 11. A cada Conselheiro corresponde um suplente, 
que se convocado receberá o jeton proporcional ao núme-
ro de processos que relatar ou vier a substituir o relator, 
correspondente ao número de processos julgados por ses-
são a que efetivamente comparecer.

§ 12. Ocorrida a vacância de Conselheiro, o suplente 
assumirá a titularidade para complementar o mandato.

§ 13. Em caso de vacância e diante da ausência de su-

plente que venha a substituir o Conselheiro, a autoridade 
competente fará indicação de outro para completar o man-
dato, dentre pessoas com curso de graduação em nível su-
perior, preferencialmente Bacharel em Direito ou Ciências 
Contábeis.

§ 14. Ocorre a vacância do cargo de Conselheiro, nos 
seguintes casos:

I – se a posse não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação do ato no Diário Oficial do Estado 
– DOE;

II – término, perda ou renúncia expressa do mandato;
III – falecimento;
IV – aposentadoria ou perda do cargo efetivo, quando 

se tratar de membro da representação do fisco;
V – acúmulo de cargo ou função na administração pú-

blica, na hipótese de incompatibilidade de horários ou nor-
ma que impeça o exercício regular de suas atribuições.

§ 15. Perderá o mandato o Conselheiro que:

I – adiar, sem justificativa, o julgamento, o Acórdão ou 
outros atos processuais;

II – mantiver, em seu poder, por mais de 2 (duas) ses-
sões, e sem justificativa, processo cujo julgamento foi adia-
do por motivo de pedido de vista;

III – deixar de comparecer no período de 1 (um) ano, 
a 3 (três) sessões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, 
excetuadas as que houver justificativa formal ao presiden-
te, com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas do 
início da sessão;

IV – na condição de suplente deixar de comparecer, no 
período de 1 (um) ano, a 2 (duas) convocações consecuti-
vas ou a 4 (quatro) intercaladas, excetuadas as que houver 
justificativa formal ao presidente, com antecedência de até 
24 (vinte e quatro) horas do início da sessão;

V – relatar e incluir em pauta de julgamento menos 
de 6 (seis) processos mensais, durante 3 (três) meses con-
secutivos ou 5 (cinco) intercalados, no período de 1 (um) 
ano, exceto se não tiver sob sua posse esta quantidade de 
processos;

VI – praticar, no exercício da função, quaisquer atos de 
favorecimento.”;

i) “caput” do art. 147:

“Art. 147. A Gerência Executiva de Julgamento de Pro-
cessos Fiscais, além do Gerente, compor-se-á, no mínimo, 
8 (oito) e, no máximo, 16 (dezesseis) membros, denomina-
dos Julgadores Fiscais, todos Auditores Fiscais Tributários 
Estaduais, possuidores de curso de graduação em nível 
superior, devendo ter, pelo menos, um dos seguintes re-
quisitos:”;

j) art. 158:
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“Art. 158. Será assegurado ao contribuinte, pessoa fí-
sica ou jurídica, o direito de obter certidão acerca de sua 
regularidade fiscal relativamente aos tributos estaduais 
administrados pela Secretaria de Estado da Receita ou pela 
Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, sendo emitida, 
conforme o caso: 

I - Certidão Negativa de Débitos;
II – Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Ne-

gativa.

§ 1º A certidão de que trata o inciso I do “caput” deste 
artigo, será fornecida quando não existirem na Secretaria 
de Estado da Receita ou na Procuradoria Geral do Estado 
da Paraíba pendências em nome do sujeito passivo relati-
vas a débitos, a dados cadastrais e a descumprimento de 
obrigações acessórias.

§ 2º A certidão de que trata o inciso II do “caput” deste 
artigo, será fornecida, ainda, quando, em relação ao con-
tribuinte requerente, não houver pendência, cadastral ou 
por descumprimento de obrigações acessórias, e constar 
débito fiscal cuja exigibilidade esteja suspensa em virtude 
de moratória, de depósito do seu montante integral, de im-
pugnação ou recurso, de concessão de medida liminar em 
mandado de segurança, de concessão de medida liminar 
ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judi-
cial ou que tenha sido objeto de parcelamento.

§ 3º As certidões serão fornecidas no prazo máximo de 
10 (dez) dias após a solução das pendências, se for o caso, 
tendo sua validade fixada em 60 (sessenta) dias.”;

II – acrescida dos seguintes dispositivos, com as res-
pectivas redações:

a) art. 25-A:

“Art. 25-A. A prescrição dos créditos tributários poderá 
ser reconhecida de ofício pelo Secretário de Estado da Re-
ceita quando o crédito tributário prescrever no âmbito da 
Secretaria de Estado da Receita ou pelo Procurador Geral 
do Estado, quando o mesmo prescrever após a inscrição 
em Dívida Ativa.”;

b) art. 34-A

“Art. 34-A. O lançamento será revisto de ofício pelo 
Secretário de Estado da Receita ou por autoridade fiscal 
por ele delegada, nos seguintes casos:

I – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou 
não provado por ocasião do lançamento anterior;

II – quando se comprovar que no lançamento anterior 
houve erro formal,  de cálculo ou comprovação de paga-
mento.

§ 1º A revisão de ofício do lançamento somente pode-
rá ser iniciada enquanto não extinto o crédito tributário 
constituído.

§ 2º Não será cabível revisão de ofício quando a matéria 
estiver submetida aos órgãos de julgamento administrativo 
ou já tenha sido objeto de apreciação destes.

§ 3º A revisão de ofício será realizada em instância úni-
ca, não admitindo nenhum tipo de recurso administrativo.

§ 4º Aplica-se a regra prevista no “caput” deste artigo, 
em relação ao lançamento inscrito em Dívida Ativa, quan-
do a Procuradoria Geral do Estado – PGE se posicionar fa-
vorável à revisão de ofício.

§ 5º O despacho decisório será o instrumento adequado 
para que a autoridade administrativa efetue a revisão de 
ofício de lançamento regularmente cientificado.”;

c) § 7º ao art. 37:

“§ 7º A administração tributária poderá utilizar procedi-
mento de notificação prévia visando à autorregularização, 
na forma e prazos a serem regulamentados pelo Secretário 
de Estado da Receita, que não constituirá início de proce-
dimento fiscal.”.

Art. 5º As reduções constantes nos incisos II e VII do 
“caput” do art. 89 da Lei nº 6.379, de 2 de dezembro de 1996, 
aplicar-se-ão, também, ao ato administrativo não definiti-
vamente julgado, desde que o pagamento integral seja efe-
tuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação 
desta Lei, nos seguintes casos:

I – tratando-se da redução a que se refere o inciso II 
do art. 89, somente em relação à irregularidade descrita no 
inciso IV do “caput” do art. 81-A;

II – em todas as situações previstas no inciso VII do 
art. 89.

Parágrafo único. O disposto no “caput” não se aplicará 
aos créditos tributários regularmente inscritos em Dívida 
Ativa.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 29 de novembro  
de 2016.
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AUTÓGRAFO Nº 481/2016
PROJETO DE LEI Nº 924/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO
 
Obriga as instituições financeiras e/ou operadoras de 

cartões de crédito a disponibilizar serviços de alerta de 
compras e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º As instituições financeiras e/ou operadoras de 
cartões de crédito no Estado da Paraíba ficam obrigadas a 
disponibilizar aos seus clientes o serviço, via mensagem 
de texto SMS, de:

         
I – alerta de compras nacionais aprovadas no cartão 

acima de um valor pré-determinado;
II – alerta de compras de padrão não usual para transa-

ções nacionais e internacionais;
III- aviso de fechamento de fatura com saldo a pagar;
IV – aviso de efetivamento de bloqueio eletrônico.
         
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-

ção.
                    
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 

“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 01 de dezembro de 
2016.

AUTÓGRAFO Nº 484/2016
PROJETO DE LEI Nº 950/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO
 

Obriga os organizadores e promotores 
de shows, espetáculos, peças teatrais e 
outras atividades artísticas e culturais a 
divulgarem informações sobre a duração 
estimada dos eventos realizados no Esta-
do da Paraíba e dá outras providências.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Os organizadores e promotores de shows, es-
petáculos, peças teatrais e outras atividades artísticas e 
culturais ficam obrigados a divulgar informações sobre 
a duração estimada dos eventos realizados no Estado da 
Paraíba. 

Parágrafo único. Caso o evento compreenda a apresen-
tação de mais de um artista ou grupo, os responsáveis pelo 
espetáculo divulgarão o tempo estimado de cada atração.

Art. 2º As informações de que trata o art. 1º figurarão 
em uma das faces dos ingressos e no material publicitário 
utilizado para a divulgação do evento, tais como panfletos, 
outdoors, faixas e painéis.

   
Art. 3º O descumprimento das obrigações impostas por 

esta Lei acarretará sanção de multa no valor de 40 (qua-
renta) a 400 (quatrocentos) UFR-PB observados os princí-
pios da proporcionalidade, razoabilidade, porte econômico 
dos responsáveis e gravidade do caso, sem prejuízo das 
sanções de natureza civil, penal e das específicas definidas 
nos artigos 56 a 60 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, respeitado o direito de defesa.

Art. 4º As sanções previstas no art. 3º também serão 
aplicadas aos organizadores e promotores de eventos cuja 
duração for inferior a 70% (setenta por cento) do tempo 
divulgado, desde que não exista motivo justificado para a 
redução.

Art. 5º A fiscalização do disposto nesta Lei será reali-
zada pelos órgãos públicos competentes, nos respectivos 
âmbitos de atribuições, os quais serão responsáveis pela 
aplicação das sanções decorrentes de infrações às normas 
nela contidas, mediante procedimento administrativo as-
segurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 01  de dezembro 
de 2016.

REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 874/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

REDAÇÃO FINAL

Alteram-se dispositivos da Lei Estadual 
nº 10.600, de 16 de dezembro de 2015.

    
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Dá-se nova redação à ementa da Lei Estadual nº 
10.600/2015, que vigorará da seguinte forma:

“Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
que especifica esta Lei colocarem para exibição única e de 
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destaque, produtos alimentícios recomendados para pes-
soas com intolerância à lactose, doença celíaca, diabetes, 
Doença de Crohn e outras necessidades dietéticas espe-
ciais”.   

Art. 2º Dá-se nova redação ao caput, do art. 1º, da Lei 
Estadual nº 10.600/2015, o qual vigorará da seguinte for-
ma:

“Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais do tipo 
supermercados hipermercados e congêneres  que comer-
cializam produtos alimentícios recomendados para pesso-
as  por portadoras de intolerância a lactose, doença ce-
líaca, diabetes, Doença de Crohn e outras necessidades 
dietéticas especiais, obrigados a acomodar tais produtos 
em exibição única, específica e de destaque”.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, novembro   de 
2016.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 881/2016
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

REDAÇÃOFINAL
 

Obriga comerciantes, instituições finan-
ceiras e empresas de concessão de crédi-
to, entre estas as financeiras, que fixem 
em ponto visível a informação de redução 
proporcional de juros e demais acrésci-
mos nas liquidações antecipadas do débi-
to e dá outras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Ficam os comerciantes, instituições financeiras 
e empresas de concessão de crédito, entre estas as finan-
ceiras, obrigadas a afixar, em ponto visível, a seguinte in-
formação: “É assegurado ao consumidor à liquidação ante-
cipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução 
proporcional dos juros e demais acréscimos (Art. 52. § 2º 
da Lei nº 8.078/90)”.

Parágrafo único. A informação de que trata o caput  
desse artigo deve ser fixada nos departamentos de paga-
mentos, ditos caixas, constando ainda o telefone do PRO-
CON

  
Art. 2º Em caso de descumprimento da presente Lei, 

o infrator incorrerá em multa graduada de acordo com 
o que dispõe o art. 57 da lei Federal nº 8.078/1990, sem 
prejuízo da reparação da omissão no prazo máximo de 10 
(dez) dias. 

§ 1º A não reparação da omissão no prazo de 10 (dez) 
dias importará na aplicação de um acréscimo de 100% 
(cem por cento) da multa aplicada. 

§ 2º Os recursos arrecadados com a aplicação das mul-
tas ora impostas serão destinados a Autarquia de Proteção 
e Defesa do Consumidor – PROCON. 

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

cação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraí-
ba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, novembro de 
2016.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 887/2016

AUTORIA: DEPUTADO DINALDINHO WANDER-

LEY

REDAÇÃO FINAL

 

Denomina de Deputado Múcio Sátyro, a 

Rodovia PB-275, que liga as cidades de 

Patos a de São José de Espinharas, neste 

Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica denominado de “Deputado Múcio Sátyro” a 

Rodovia PB-275, que liga as cidades de Patos a de São José 

de Espinharas, neste Estado.

Art. 2º Fica facultado à família do homenageado ou ao 

Governo do Estado, a doação de Busto, Monumento ou 

Placa alusiva a ser instalada no Portal de entrada da Rodo-

via, citada no artigo anterior. 

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

cação.                   

  

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 

“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,  de novembro de 

2016.

ADRIANO GALDINO

Presidente
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA

ÀS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E REDAÇÃO

2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura

Pauta da 27ª Reunião Ordinária

Local: Mini-Plenário “ Dep. Judivan Cabral”

Data:  07/12/2016 (quarta-feira)   

Horário: 08:00hs.

Deputados Titulares                                       Deputados Suplentes

Estela Bezerra – Presidente (PSB)                  Inácio Falcão     (PT do B)             

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 

RESPECTIVO PARECER QUE DISPENSA A DELI-

BERAÇÃO DO PLENÁRIO.

935/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA 

– Reconhece de Utilidade Pública estadual a Rede 

Feminina de Combate ao Câncer de Campina Gran-

de.

Recebido na Comissão: 16/06/2016

Deputado Branco Mendes

02. VETOS  APOSTOS AOS PROJETOS Nºs.

119/2016 - DO GOVERNADOR DO ESTADO – Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 691/2016, de autoria do 

Deputado Anísio Maia, o qual obriga as empresas 

beneficiadas por recursos da FAIN a investir o valor 

correspondente a 1% (um por cento) dos benefícios 

financeiros conferidos pelo Estado em projetos so-

ciais e dá outras providencias”.

Recebido na Comissão: 25/11/2016

Deputado Hervazio Bezerra

03. PROJETOS DE LEi nºs.

1.052/2016 – (OFÍCIO Nº 243/2016 – DPPB/GDPG) 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PA-

RAÍBA – Fixa o subsídio do Defensor Público do 

Estado da Paraíba e dá outras providências.

Recebido na Comissão: 18/10/2016

Deputado Branco Mendes

1.068/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO 

- Institui a Política Estadual de Proteção ao Nascitu-



DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO - Quarta-Feira, 07 de Dezembro de 201610

ro e dá outras providências.

Recebido na Comissão: 01/11/2016

Deputada Camila Toscano

Concedido vistas a deputada Estela Bezerra em: 

23/11/2016.

1.069/2016 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO 

- Dispõe sobre o direito das unidades familiares ho-

moafetivas nos programas desenvolvidos pelo Esta-

do da Paraíba.

Recebido na Comissão: 01/11/2016

Deputado Jeová Campos

1.075/2016 – DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES 

– Concede o Título de Cidadão Paraibano ao Senhor 

Carlos Ramos Pereira, Tenente do Exército Brasilei-

ro e Professor de Artes Cultural e Musical.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputada Estela Bezerra 

1.076/2016 – DO DEPUTADO EMANO SANTOS – 

Institui o Programa Estadual de Segurança Pública 

da Mulher; cria a Patrulha Maria da Penha no âm-

bito do território do Estado da Paraíba e dá outras 

providências.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputado Janduhy Carneiro

1.080/2016 – DO DEPUTADO JANDUHY CARNEI-

RO – Institui a Campanha de Conscientização sobre 

Depressão Infanto-Juvenil, e dá outras providên-

cias.

Recebido na Comissão: 01/11/2016

Deputada Camila Toscano

1.081/2016 – DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SAN-

TA RITA – Torna obrigatória a instalação de balan-

ças digitais em estabelecimentos que comerciali-

zam alimentos a peso, cuja medição não tenha sido 

acompanhada pelo consumidor.

Recebido na Comissão: 01/11/2016

Deputado Jeová Campos

 

1.082/2016 – DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SAN-

TA RITA – Estabelece normas gerais para o funcio-

namento de Food Trucks, no âmbito do Estado da 

Paraíba, e dá outras providências.

Recebido na Comissão: 01/11/2016

Deputado Branco Mendes

1.083/2016 - DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SAN-

TA RITA – Dispõe sobre a obrigatoriedade de afi-

xação de cartaz em estabelecimentos de saúde que 

menciona e dá outras providências.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputada Camila Toscano

1.085/2016 - DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SAN-

TA RITA - Estabelece restrição para comercialização 

de aparelhos eletrônicos destinados a promover al-

terações no IMEI (International Mobile Equipment 

ldentity) dos aparelhos de telefonia móvel celular e 

similares.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputado Janduhy Carneiro
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1.086/2016 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO 

– Dispõe sobre o controle de veículos, máquinas e 

equipamentos a serviço do Governo do Estado da 

Paraíba e dá outras providências.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputado Branco Mendes

1.088/2016 - DO DEPUTADO ZÉ PAULO DE SANTA 

RITA – Dispensa de pagamento de taxa de inscrição 

em concursos públicos no âmbito do Estado da Pa-

raíba, aos postulantes a cargos ou empregos públi-

cos que sejam doadores de sangue aos hemocentros, 

hospitais e/ou outras instituições públicas.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputado Branco Mendes

1.089/2016 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA 

LIMA – Dispõe sobre a obrigatoriedade da realiza-

ção de avaliação visual e auditiva nas crianças ma-

triculadas no ensino regular da rede pública estadu-

al de educação.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputado Jeová Campos

1.090/2016 – DO DEPUTADO JANDUHY CARNEI-

RO – Institui a Campanha Estadual de Combate a 

Automedicação, e dá outras providências.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputada Camila Toscano

1.091/2016 – DO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS – 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de du-

chas higiênicas em locais que determina.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputado Janduhy Carneiro

1.094/2016 – DO DEPUTADO GALEGO SOUZA - 

Dispõe sobre a instituição do Programa “Feira das 

Mulheres Trabalhadoras Rurais” no Estado da Para-

íba, e dá outras providências.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputada Camila Toscano

1.095/2016 - DO DEPUTADO ARTUR FILHO - Dis-

põe sobre a proibição do uso de placas informativas, 

impressão em bilhetes ou cupons, em estacionamen-

tos e/ou similares com os seguintes dizeres: “NÃO 

NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS MATE-

RIAIS E/OU OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR 

DO VEÍCULO”.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputado Jeová Campos

1.096/2016 - DO DEPUTADO ARTUR FILHO - Ins-

titui no âmbito do Estado da Paraíba o Dia do Treze 

Futebol Clube.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputado Branco Mendes

1.097/2016 - DO DEPUTADO ARTUR FILHO - Ins-

titui feriado estadual aos funcionários de Cooperati-

vas no âmbito do Estado da Paraíba.

Recebido na Comissão: 08/11/2016

Deputada Camila Toscano

1.098/2016 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO 

- Isenta os atletas que representarem o Brasil em 
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competições internacionais do pagamento de taxas 

de inscrição em concursos públicos.

Recebido na Comissão: 16/11/2016

Deputado Branco Mendes

1.099/2016 - DO DEPUTADO BRUNO CUNHA 

LIMA - Institui o Dia Estadual de Enfrentamento da 

Tuberculose e dá outras providências.

Recebido na Comissão: 16/11/2016

Deputada Camila Toscano

1.100/2016 - DO DEPUTADO CAIO ROBERTO - 

Dispõe sobre a realização anual de avaliação física 

nos alunos da rede de ensino da Paraíba.

Recebido na Comissão: 16/11/2016

Deputado Branco Mendes

1.101/2016 - DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CAR-

NEIRO – Reconhece o Vaqueiro como Manifestação 

Cultural Popular e Patrimônio Cultural Imaterial do 

Estado da Paraíba.

Recebido na Comissão: 16/11/2016

Deputado Jeová Campos

1.102/2016 – DO DEPUTADO EDMILSON SOARES 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade de toda empresa 

prestadora de serviços de segurança privada ter, em 

seu quadro de pessoal, no mínimo 20% de seguran-

ças do sexo feminino. 

Recebido na Comissão: 16/11/2016

Deputada Camila Toscano

1.103/2016 – DO DEPUTADO JANDUHY CARNEI-

RO – Cria nas escolas públicas e particulares de en-

sino do estado da Paraíba, programas que orientem 

e incentivem os alunos a uma leitura e pesquisa 

saudável na internet. 

Recebido na Comissão: 16/11/2016

Deputado Camila Toscano

04. PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs.

83/2015 – DO DEPUTADO CHARLES CAMARA-

ENSE – Concede a Medalha João Paulo II ao Padre 

Severino Firmino da Silva e dá outras providências.

Recebido na Comissão: 17/11/2015

Deputado Jeová Campos

142/2016 – DO DEPUTADO BRUNO CUNHA LIMA 

– Determina inclusão de emendas e pareceres par-

lamentares no cômputo da produção legislativa dos 

respectivos autores e dá outras providências. 

Recebido na Comissão: 01/11/2016

Deputado Hervazio Bezerra

Sala das Comissões, em 07 de dezembro de 2016.
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