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OFÍCIOS NºS:

− 977/2020 – DO GABINETE DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA – 
Justificando sua ausência na Sessão Extraordinária do dia 04 de 
agosto de 2020, em virtude de viagem a Brasília/DF.

− 978/2020 – DO GABINETE DO DEPUTADO BUBA GERMANO – 
Justificando sua ausência na Sessão Extraordinária do dia 04 de 
agosto de 2020, em virtude de estar cuidando de familiar com 
problemas de saúde.

− 979/2020 – DO GABINETE DA DEPUTADA CIDA RAMOS – 
Encaminha Termos de Cooperações Técnicas da Comissão 
Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 
solicita assinatura da Presidência.

PROCESSO Nº:

− 12/2020 – DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Solicitando, com 
fundamento no art. 58, II, da Constituição do Estado da Paraíba, e 
no art. 283, II, III, do regimento interno da Assembleia Legislativa 
da Paraíba, vem perante Vossa Excelência requerer licença 
para tratamento de saúde por 07(sete)dias, conforme atestado 
médico(em anexo), e mais 117(cento e dezessete)dias, para tratar 
de interesse particular a partir da presente data.  

VETOS NºS:

− 126/2020 – DO GOVERNADOR DO ESTADO – Veto Total ao Projeto 
de Lei nº 1.736/2020, de autoria do Deputado Delegado Wallber 
Virgolino, que “Dispõe sobre a realização pela administração 
pública do Estado da Paraíba, mediante requerimentos do 
interessado, de exames laboratoriais para detecção do novo 
coronavírus (SARS-COV-2), causador da doença COVID-19, 
em servidores dos órgãos públicos onde houver pessoas já 
diagnosticadas com a doença e dá outras providências”.

− 127/2020 – DO GOVERNADOR DO ESTADO – Veto Total 
ao Projeto de Lei nº 1.766/2020, de autoria do Deputado 
DelegadoWallberVirgolino, que “Dispõe sobre a ampliação das 
margens para contratação dos empréstimos consignados, pelos 
servidores estaduais, junto às instituições, enquanto perdurar os 
efeitos dos Decreto nº 40.194/2020”.

− 128/2020 – DO GOVERNADOR DO ESTADO –Veto Total ao 
Projeto de Lei nº 1.806/2020, de autoria do Deputado Buba 
Germano, que “Determina a testagem para a COVID-19, a cada 
30 (trinta) dias, dos profissionais de saúde e segurança pública”.

− 129/2020 – DO GOVERNADOR DO ESTADO – Veto Total ao 
Projeto de Lei nº 1.808/2020, de autoria da Deputada Estela 
Bezerra, que “Institui a obrigatoriedade de adoção de barreira 
física transparente para proteção e diminuição do contágio dos 
auxiliares administrativos que atuam na portaria, recepção, 
cadastro, bem como triagem de pacientes em unidades públicas 
de saúde, durante e após o plano de contingência para combate 
ao COVID-19, no âmbito do Estado da Paraíba”.

− 130/2020 – DO GOVERNADOR DO ESTADO –Veto Total ao Projeto 
de Lei nº 1.809/2020, de autoria da Deputada Estela Bezerra, que 
“Dispõe sobre as medidas de garantia da equidade na atenção 
integral à saúde da população negra em casos de epidemias 
ou pandemias, surtos provocados por doenças contagiosas ou 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO SEMIÁRIDO

SECRETARIA LEGISLATIVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EXPEDIENTE
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
CASA DE EPITÁCIO PESSOA 
19ª LEGISLATURA/ 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

24ª Sessão 
Extraordinária 
EXPEDIENTE 

12/08/2020 

 
OFÍCIOS NºS: 
 
� 977/2020 – DO GABINETE DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA – Justificando sua 

ausência na Sessão Extraordinária do dia 04 de agosto de 2020, em virtude de viagem a 
Brasília/DF. 

 
� 978/2020 – DO GABINETE DO DEPUTADO BUBA GERMANO – Justificando sua 

ausência na Sessão Extraordinária do dia 04 de agosto de 2020, em virtude de estar 
cuidando de familiar com problemas de saúde. 

 
� 979/2020 – DO GABINETE DA DEPUTADA CIDA RAMOS – Encaminha Termos 

de Cooperações Técnicas da Comissão Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e solicita assinatura da Presidência. 
 

PROCESSO Nº: 
 
� 12/2020 – DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Solicitando, com fundamento no 

art. 58, II, da Constituição do Estado da Paraíba, e no art. 283, II, III, do regimento 
interno da Assembleia Legislativa da Paraíba, vem perante Vossa Excelência requerer 
licença para tratamento de saúde por 07(sete)dias, conforme atestado médico(em anexo), 
e mais 117(cento e dezessete)dias, para tratar de interesse particular a partir da presente 
data.   

 
VETOS NºS: 
 
� 126/2020 – DO GOVERNADOR DO ESTADO – Veto Total ao Projeto de Lei nº 

1.736/2020, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que “Dispõe sobre a 
realização pela administração pública do Estado da Paraíba, mediante requerimentos do 
interessado, de exames laboratoriais para detecção do novo coronavírus (SARS-COV-2), 
causador da doença COVID-19, em servidores dos órgãos públicos onde houver pessoas 
já diagnosticadas com a doença e dá outras providências”. 
 

� 127/2020 – DO GOVERNADOR DO ESTADO – Veto Total ao Projeto de Lei nº 
1.766/2020, de autoria do Deputado DelegadoWallberVirgolino, que "Dispõe sobre a 
ampliação das margens para contratação dos empréstimos consignados, pelos servidores 
estaduais, junto às instituições, enquanto perdurar os efeitos dos Decreto nº 40.194/2020". 
 

� 128/2020 – DO GOVERNADOR DO ESTADO –Veto Total ao Projeto de Lei nº 
1.806/2020, de autoria do Deputado Buba Germano, que "Determina a testagem para a 
COVID-19, a cada 30 (trinta) dias, dos profissionais de saúde e segurança pública". 
 

� 129/2020 – DO GOVERNADOR DO ESTADO – Veto Total ao Projeto de Lei nº 
1.808/2020, de autoria da Deputada Estela Bezerra, que “Institui a obrigatoriedade de 
adoção de barreira física transparente para proteção e diminuição do contágio dos 
auxiliares administrativos que atuam na portaria, recepção, cadastro, bem como triagem 

TERMO DE POSSE
1º VICE-PRESIDENTE DA MESA DIRETORA

 
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
“Casa de Epitácio Pessoa” 

 
TERMO DE POSSE DO SENHOR FELIPE MATOS LEITÃO, DEPUTADO ESTADUAL 
ELEITO PARA O CARGO DE 1º VICE-PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA, DO 1° BIÊNIO 19ª LEGISLATURA. 
 
 
Aos doze dia do mês de agosto do ano de 2020, perante o Plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba, sob a Presidência do Deputado Estadual Adriano 
Galdino, durante a Sessão Preparatória Extraordinária, foi eleito para ocupar o cargo de 
1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, referente ao 1º biênio da 19ª 
Legislatura, com mandato de doze de agosto do ano de dois mil e vinte à trinta e um de 
janeiro do ano de dois mil e vinte e um, o Deputado Estadual Felipe Matos Leitão. 
Cumprindo o que dispõe o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, tomou posse 
o membro da Mesa. Para tanto, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelos 
Senhores Deputados que compõem a Mesa Diretora da Assembleia do Estado da 
Paraíba. 
  
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 12 
de agosto de 2020. 
             
 

  
 

ESTADO DA PARAÍBA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social 
“Divisão de Apoio às Comissões Temporárias” 

19ª Legislatura 2ª Sessão Legislativa 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
   A PRESIDENTA DA FRENTE PARLAMENTAR DO 
DESENVOLVIMETO DO SEMIÁRIDO, no uso das suas atribuições que lhe conferem 

o art. 40, inciso II da Resolução nº 1.578, de 19 de dezembro de 2012 (Regimento 

Interno), C O N V O C A os senhores Deputados e Senhoras Deputadas do 

supramencionado órgão técnico para participarem da REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

a ser realizada no próximo dia 13 de agosto (quinta-feira), às 09:00h, através do 

sistema eletrônico de vídeo conferência, com a finalidade de debater com a classe 

econômica, “soluções para o período pós-pandemia dos municípios do Semiárido 

paraibano.”  

 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, João 
Pessoa, 10 de agosto de 2020. 
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durante a decretação de Estado de calamidade pública”.

PROJETOS DE LEI NºS:

− 2.048/2020 – DO DEPUTADO JOÃO GONÇALVES – Concede o 
Título de Cidadã Paraibana a Sra. Jacqueline Fernandes Gusmão, 
Secretária Executiva de Estado da Administração, pelos relevantes 
serviços prestados ao Estado da Paraíba.

− 2.049/2020 – DO DEPUTADO NABOR WANDERLEY – Reconhece 
como Patrimônio Cultural Agropecuário do Estado da Paraíba, 
a Fazenda Carnaúba no município de Taperoá, e dá outras 
providências.

− 2.050/2020 – DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Veda a 
adoção de animais por pessoas condenadas pelo crime de maus-
tratos aos animais.

− 2.051/2020 – DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA –Altera 
dispositivos da Lei nº 8.819, de 12 de junho de 2009, que institui 
o Programa Estadual de Incentivo à Doação de Medula Óssea e de 
Sangue do Cordão Umbilical e Placentário Pró-Medula e dá outras 
providências.

− 2.052/2020 – DO DEPUTADO RANIERY PAULINO –Concede o 
Título de Cidadão Paraibano ao médico Daniel Gomes Monteiro 
Beltrammi.

− 2.053/2020 – DO DEPUTADO RANIERY PAULINO –Altera a Lei nº 
8.996, de 22 de dezembro de 2009, que autoriza o afastamento de 
servidora pública que possua filho(a) portador(a) de deficiência e 
dá outras providências.

− 2.054/2020 – DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CARNEIRO – 
Define diretrizes gerais para a instituição do Programa Escolar 
de Desenvolvimento da Inteligência Emocional, e dá outras 
providências.

− 2.055/2020 – DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – Concede Título 
de Cidadão Paraibano ao Dr. Daniel Gomes Monteiro Beltrammi, 
Secretário Executivo de Saúde do Estado, pelos relevantes 
serviços prestados ao Estado da Paraíba.

− 2.056/2020 – DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – Estabelece 
normas para o correto descarte de máscaras de proteção 
individual e outros Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI’s, como medida de prevenção e redução da transmissão do 
novo Coronavírus, no âmbito do Estado da Paraíba, e dá outras 
providências.

− 2.057/2020 – DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – Denominando 
Rodovia Governador Wilson Braga a PB-386 em toda sua extensão.

− 2.058/2020 – DO DEPUTADO JOÃO BOSCO CARNEIRO – Dispõe 
sobre a proteção do consumidor em casos de furto, roubo ou 
extravio criminoso de aparelho celular e estabelece deveres para 
os fornecedores de serviço de telefonia.

− 2.059/2020 – DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Determina a disponibilização gratuita de kits de medicamentos 
aos profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus 
(covid-19) pelo SUS (Sistema Único de Saúde) do Estado da 
Paraíba.

− 2.060/2020 – DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE – Dispondo sobre 
o pagamento do uso dos aparelhos de monitoramento eletrônico 
por pessoas que estão cumprindo pena em regime aberto, semi-
aberto ou com restrição por medida protetiva, no Estado da 
Paraíba, e dá outras providências.

− 2.061/2020 – DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE – Dispondo 
sobre o acesso ao prontuário médico do paciente por meio de 
plataformas eletrônicas, na rede pública e privada de saúde, no 
âmbito do Estado da Paraíba, e dá outras providências.

− 2.062/2020 – DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE – Dispondo 
sobre a obrigação dos condomínios residenciais e comerciais a 
comunicarem aos órgãos de segurança pública, quando houver 
em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou 
idosos, e dá outras providências.

− 2.063/2020 – DA DEPUTADA CIDA RAMOS – Dispondo sobre a 
obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais disponibilizarem 
o tapete pedilúvio para a proteção contra o covid-19, no Estado 
da Paraíba.

− 2.064/2020 – DO DEPUTADO CHIÓ – Dispondo sobre a 
obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito do 
Estado da Paraíba.

− 2.065/2020 – DO DEPUTADO CHIÓ – Instituindo a política 
estadual de promoção da educação socioemocional no âmbito do 
Estado da Paraíba.

− 2.066/2020 – DO DEPUTADO CHIÓ – Dispondo sobre a 
obrigatoriedade das organizadoras de corridas de rua, maratonas, 
meias maratonas e congêneres no Estado da Paraíba, a concederem 
isenção total na inscrição aos atletas com deficiência e isenção 
parcial na inscrição aos atletas guias, que são acompanhantes de 
pessoas com deficiência.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:

− 231/2020 – DO DEPUTADO RICARDO BARBOSA – Concedendo a 
Medalha ‘Profissional do Ano’ ao Secretário de Estado da Saúde 
da Paraíba, Dr. Geraldo Medeiros.

INDICAÇÕES NºS:

− 550/2020 – DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA -Indicando, 
nos termos do artigo 111, inciso I do Regimento Interno (Resolução 
nº 1.578/2012), que seja encaminhada manifestação desta Casa 
Legislativa ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, no 
sentido de que o mesmo adote a inciativa de implementar serviço 
de deslocamento de servidores mediante compartilhamento de 
transporte, no âmbito do Estado da Paraíba.

− 551/2020 – DO DEPUTADO JOÃO HENRIQUE – Indicando 
ao Governador do Estado, com fundamento no art. 111, I do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado (Resolução 
nº 1578/2012), a fim de que adote a iniciativa do projeto de lei 
que “dispõe sobre a expedição de rótulo de identificação externa 
nos tanques acoplados a veículos automotores (caminhões-
pipa) como mecanismo de controle e fiscalização para garantir a 
qualidade de água potável transportada no Estado da Paraíba, e 
dá outras providências”.   

− 552/2020 – DA DEPUTADACIDA RAMOS – Indicando ao 
Governador do Estado, no sentido de que o mesmo adote 
a iniciativa de projeto de lei (minuta em anexo), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de afixação de placa informativa sobre 
interrupção de obras públicas estaduais e dá outras providências, 
no Estado da Paraíba.

− 553/2020 – DO DEPUTADO CHIÓ – Solicitando ao Excelentíssimo 
Governador do Estado da Paraíba, indicando a iniciativa do 
“projeto de lei que dispõe sobre a criação do fundo estadual para 
o desenvolvimento da infraestrutura das escolas estaduais”.
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REQUERIMENTOS NºS:

− 10.693/2020 - DO DEPUTADO LINDOLFO PIRES – Requerendo, 
na forma regimental do art. 117, inciso XIX, que seja encaminhado 
ao Senhor Geraldo Antônio de Medeiros, Secretário Estadual de 
Saúde, para que sejam destinados ao Hospital Regional de Sousa 
alguns equipamentos hospitalares do Hospital Solidário (Hospital 
de Campanha),localizado em Santa Rita, considerando o fato 
de que este se encontra sendo desativado em consequência da 
redução do número de pacientes com COVID 19 e a existência 
de leitos, em outros hospitais da rede estadual, em número 
suficiente para o enfrentamento atual dessa pandemia.

− 10.694/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo nos 
termos do art. 112 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
que seja encaminhada manifestação ao senhor Secretário de 
Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, no 
sentido de viabilizar a doação de 50 mil alevinos, desenvolvendo 
a piscicultura familiar para o distrito de Galante no município de 
Campina Grande-PB.

− 10.695/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo ao 
Governador do Estado e ao Comandante Geral da Polícia, para a 
implantação de Ronda Rural no município de Juarez Távora -PB.

− 10.696/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo, 
nos termos do art.117, inciso XIX do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e ao 
Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Humano, Carlos 
Tibério Limeira Santos Fernandes, para que sejam fornecidas 
cestas básicas para as comunidades carentes do distrito de São 
José da Mata, no município de Campina Grande-PB.

− 10.697/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo 
da Secretaria de Infraestrutura do Estado autorização para 
perfuração de 10 poços artesianos no município de Sapé - PB.

− 10.698/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Solicitando 
ao Governador do Estado, para que determine a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Humano, afim de que se adotem 
providências necessárias no sentido de possibilitar à implantação 
do Programa do Leite, no município de Juazeirinho-PB.

− 10.699/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo, 
nos termos do artigo 112 e seguintes do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa da Paraíba, que seja encaminhada 
manifestação desta Casa ao Ilustríssimo Senhor Superintendente 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes na 
Paraíba (DNIT-PB), no sentido de que os mesmos considerem a 
necessidade dos serviços de recuperação asfáltica no entorno do 
viaduto Major Ciraulo, no município de Bayeux.

− 10.701/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo, 
nos termos do artigo 112 e seguintes do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa da Paraíba, que seja encaminhada 
manifestação desta Casa ao Excelentíssimo Senhor Luciano 
Cartaxo Pires de Sá, prefeito de João Pessoa e ao Superintendente 
da EMLUR/JP, no sentido de que os mesmos considerem a 
necessidade dos serviços de capinagem e limpeza no acesso oeste 
na ligação entre os municípios de Bayeux e João Pessoa.

− 10.702/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo, 
nos termos do artigo 112 e seguintes do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa da Paraíba, que seja encaminhada 
manifestação desta Casa ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado, no sentido de que o mesmo considere a necessidade 
de conceder auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência 
doméstica no Estado da Paraíba.

− 10.703/2020 - DA DEPUTADA DRA. PAULA – Requerendo ao 

Deputado Adriano Galdino, Presidente da Assembleia Legislativa 
o encaminhamento de expediente ao Governador do Estado, 
solicitando a instalação de UTI – NEONATAL - Unidade de Terapia 
Intensiva NEONATAL na Maternidade Dr. Deodato Cartaxo do 
Complexo do Hospital Regional de Cajazeiras.

− 10.704/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado 
da Administração Penitenciária, Sérgio Fonseca de Souza, para 
que seja feita a recuperação do sistema de iluminação externo 
e interno da Penitenciária de Segurança Máxima Criminalista 
Geraldo Beltrão.

− 10.705/2020 - DO DEPUTADO RICARDO BARBOSA – Solicitando 
ao Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem 
– DER, a fim de que se adotem medidas necessárias com vistas 
à realização do roço da Rodovia PB-196, no trecho que vai do 
município de Barra de São Miguel até Riacho de Santo Antônio.

− 10.706/2020 - DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA – Requerendo, 
a Vossa Excelência, na forma do artigo117, XVIII, do Regimento 
Interno desta Casa, que sejam registrados nos Anais desta Casa, 
Votos de Aplauso ao Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB por ser 
o primeiro Estado em todo Brasil a implantar uma Coordenadoria 
da Infância e Juventude, tendo reconhecimento em âmbito 
nacional pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

− 10.707/2020 - DO DEPUTADO RICARDO BARBOSA – Apelando 
ao Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes na Paraíba - DNIT/PB - a fim de que se adotem 
medidas necessárias com vistas à realização da Recuperação 
Asfáltica da BR-230, no trecho que liga João Pessoa à Campina 
Grande-PB.

− 10.708/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Prefeito do município de João Pessoa, para que seja 
criada uma linha de crédito com carência para os profissionais 
de transporte escolar da Paraíba, atendendo ao que vislumbra a 
Resolução CGSN 152/2020, bem como as medidas econômicas do 
Estado.

− 10.709/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado que sejam viabilizadas as ações necessárias para a 
recuperação da pavimentação asfáltica da PB 186, notadamente 
no trecho que interliga os municípios de Congo a Caraúbas.

− 10.710/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
que seja registrado nos anais desta Casa, Votos de Aplauso a 
Associação dos Produtores de Cachaça de Areia – APCA, pela 
doação de álcool 70 aos seguintes municípios: Areia, Remígio, 
Bananeiras, Alagoa Grande, Solânea, Pilões, Alagoinha, Cuité, 
Jaçanã, Borborema, Santa Luzia, dentre outros.

− 10.711/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Governador do Estado que sejam adotadas as medidas cabíveis 
quanto ao abastecimento do município de Serra da Raiz com os 
equipamentos remanescentes do Hospital Solidário localizado 
em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela 
Covid-19 na região.

− 10.712/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Formulando “Votos de Profundo Pesar” pelo falecimento do 
cantor de brega romântico, KamiloFaion, fato ocorrido em 31 de 
julho de 2020, na cidade de Campina Grande-PB.

− 10.713/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à CAGEPA, no sentido de que adote providências 
cabíveis para a conclusão e entrega da obra de construção do 
reservatório no Cidade Verde 1º Etapa- Bairro das Indústrias.
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− 10.714/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA –
Formulando “Votos de Profundo Pesar” pelo falecimento do 
Terceiro Sargento da Polícia Militar da Paraíba, Carlos Alberto 
Leôncio dos Santos, fato ocorrido em 01 de agosto de 2020, no 
Estado da Paraíba.

− 10.715/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA –Solicitando 
ao Governador do Estado e ao Diretor do Departamento de 
Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), a recuperação asfáltica 
na Avenida Celina Marques da Fonseca, no município de Santa 
Rita.

− 10.716/2020 - DA DEPUTADAPOLLYANNA DUTRA –Solicitando ao 
Governador do Estado e ao Diretor do Departamento de Estradas 
de Rodagem da Paraíba (DER-PB), a recuperação asfáltica no final 
da Avenida Liberdade no município de Bayeux.

− 10.717/2020 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA –
Formulando Moção de Aplauso à UCES (União Campinense das 
Equipes Sociais) pelo transcurso dos seus 56 (cinquenta e seis) 
anos de fundação, ocorrido no dia 02 de agosto de 2020.

− 10.718/2020 - DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA –Solicitando 
ao Governador do Estado e ao Diretor do Departamento de 
Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), o recapeamento e 
modernização da PB-233 que liga os municípios de Várzea - Ouro 
Branco - Caicó.

− 10.719/2020 - DA DEPUTADAPOLLYANNA DUTRA –Solicitando 
ao Governador do Estado e ao Secretário Estadual de Saúde, a 
destinação de equipamentos do hospital solidário em desativação 
para o Hospital Regional de Pombal.

− 10.720/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo, 
nos termos do artigo 112 e seguintes do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa da Paraíba, que seja encaminhada 
manifestação desta Casa ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado, e ao senhor Geraldo Medeiros, Secretário Estadual de 
Saúde, no sentido de que os mesmos considerem a necessidade 
de destinar equipamentos do hospital solidário em desativação 
para o Hospital Regional de Catolé do Rocha.

− 10.721/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo, 
nos termos do artigo 112 e seguintes do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa da Paraíba, que seja encaminhada 
manifestação desta Casa ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado, e ao senhor Geraldo Medeiros, Secretário Estadual de 
Saúde, no sentido de que os mesmos considerem a necessidade 
de destinar equipamentos do hospital solidário em desativação 
para o Hospital Regional de Patos.

− 10.722/2020 - DO DEPUTADO MOACIR RODRIGUES – 
Requerendo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja 
enviado apelo ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 
para que paute junto com a sua equipe, a realização de estudos 
e implantação urgente de Saneamento Básico no município 
de Alcantil, por ser considerada a obra mais antiga na lista de 
empreendimentos paralisados no Brasil.

− 10.723/2020 - DO DEPUTADO MOACIR RODRIGUES – 
Requerendo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja 
enviado ao Excelentíssimo Senhor Deusdete Queiroga Filho, 
Secretário de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e 
do Meio Ambiente, para que paute junto com a sua equipe, a 
realização de estudos para implantação urgente de Saneamento 
Básico no município de Alcantil, por ser considerada a obra mais 
antiga na lista de empreendimentos paralisados no Brasil.

− 10.724/2020 - DO DEPUTADO MOACIR RODRIGUES – 
Requerendo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja 

enviado ao Excelentíssimo Senhor Marcus Vinícius Fernandes 
Neves, Presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
(CAGEPA) para que paute junto com a sua equipe, a realização 
de estudos para implantação urgente de Saneamento Básico no 
município de Alcantil, por ser considerada a obra mais antiga na 
lista de empreendimentos paralisados no Brasil.

− 10.725/2020 - DO DEPUTADO MOACIR RODRIGUES – 
Requerendo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja 
enviado ao Excelentíssimo Senhor Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Procurador Geral de Justiça do MPPB – Ministério 
Público da Paraíba, para que fiscalize a execução do Saneamento 
Básico no município de Alcantil, por ser considerada a obra mais 
antiga na lista de empreendimentos paralisados no Brasil.

− 10.726/2020 - DO DEPUTADO MOACIR RODRIGUES – 
Requerendo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja 
enviado ao Excelentíssimo Senhor Dr. Arnóbio Alves Viana, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para 
que fiscalize a execução do Saneamento Básico no município 
de Alcantil, por ser considerada a obra mais antiga na lista de 
empreendimentos paralisados no Brasil.

− 10.727/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado da Paraíba que sejam viabilizadas as ações necessárias 
para a recuperação da pavimentação asfáltica da PB 196, 
notadamente no trecho que interliga os municípios de São João 
do Tigre a Camalaú e Sumé.

− 10.728/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Governador do Estado para que sejam adotadas as medidas 
cabíveis quanto ao abastecimento do município de Rio Tinto com 
os equipamentos remanescentes do Hospital Solidário localizado 
em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela 
Covid-19 na região.

− 10.729/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, para 
que cumpra, com urgência, a decisão judicial que determinou 
a incorporação da bolsa desempenho aos soldos dos policiais 
e bombeiros militares inativos, tendo em vista que o Superior 
Tribunal de Justiça, mais uma vez, não conheceu o recurso 
protelatório apresentado pelo Estado.

− 10.730/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo, 
ao Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado, e ao Senhor 
Secretário de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, a 
doação de alevinos, aos açudes comunitários, desenvolvendo a 
piscicultura familiar, no município de Catolé do Rocha/PB.

− 10.731/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo 
ao Ilustríssimo Secretário de Estado da Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento do Semiárido da Paraíba, a distribuição de 
sementes de milho e feijão a população rural do município de 
Cajazeiras, em especial aos agricultores familiares e pequenos 
produtores da região.

− 10.732/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo 
à Prefeitura Municipal de Monteiro/PB e à Secretaria de Saúde do 
Município, providências referentes ao combate e prevenção ao 
crescente número de casos de dengue na região.

− 10.733/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à Prefeitura Municipal de João Pessoa que adote 
providências para a pavimentação da rua Aleff Soares dos Santos, 
localizada na Comunidade Mumbaba, no Bairro Distrito Industrial 
no município de João Pessoa-PB.

− 10.734/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
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– Requerendo à CAGEPA que determine medidas para a realização 
de obras de saneamento básico na rua Maria de Lourdes 
Evangelista, localizada na Comunidade de Mumbaba, no Bairro 
Distrito Industrial, em João Pessoa-PB.

− 10.735/2020 - DO DEPUTADO LINDOLFO PIRES – Requerendo, 
nos termos do art. 117, XVIII, do Regimento Interno, que seja 
consignado Votos de Aplauso a Diretoria do Sousa Esporte Clube, 
na pessoa de seu Presidente, Sr. Aldeone Abrantes, pela excelente 
participação da referida agremiação esportiva no Grupo B do 
Campeonato Paraibano de Futebol de 2020, obtendo a posição 
de semifinalista, o que possibilita a sua participação na série 
D do Campeonato Brasileiro do próximo ano, sendo um dos 
representantes da Paraíba.

− 10.736/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à Superintendência do Departamento de Estradas 
de Rodagem - DER-PB que determine medidas para o roço do 
mato na rodovia PB-025.

− 10.737/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à CAGEPA que adote providências para dar 
continuidade às obras de saneamento básico do Loteamento 
Realengo, localizado no município de Lucena-PB.

− 10.738/2020 - DO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS – Requerendo que 
seja enviado ofício ao Superintendente do Departamento Estadual 
de Estradas de Rodagem da Paraíba – DER-PB, providências 
necessárias no sentido de que seja alargado o acostamento da 
rodovia estadual PB 420, no trecho compreendido entre o bairro 
Bamburral e o matadouro público, no município de Cachoeira dos 
Índios – PB, para que as pessoas possam realizar suas caminhadas 
diárias de forma segura.

− 10.739/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado da Paraíba que sejam viabilizadas as ações 
necessárias para a recuperação da pavimentação asfáltica da PB 
264, notadamente no trecho que interliga os municípios de São 
Sebastião do Umbuzeiro a Zabelê.

− 10.740/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado da Paraíba que sejam viabilizadas as ações necessárias 
para a recuperação da pavimentação asfáltica da PB 071, 
notadamente no trecho que tem como destino o município de 
Jacaraú.

− 10.741/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Prefeito do município de João Pessoa, para que 
sejam providenciados defensores metálicos de contenção (guard-
rail), na “ladeira da barreira” situada em frente ao Paço dos Leões 
– Altiplano, Cabo Branco.

− 10.742/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Prefeito do município de João Pessoa para providenciar a 
compra de suportes de fixação das placas de sinalização vertical 
da cidade.

− 10.743/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Prefeito de Juripiranga que providencie Equipamentos de 
Proteção Individual para todos os funcionários da limpeza urbana 
do município, durante a pandemia da Covid-19.

− 10.744/2020 - DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – 
FormulandoVotos de Profundo Pesar, em virtude do falecimento 
de Marcelo Abdom de Holanda, popularmente conhecido como 
Sr. Marcelo, ocorrido na cidade de Cajazeiras/PB.

− 10.745/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 

– Requerendo à Secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia 
– SEECT do Estado da Paraíba, para que sejam tomadas as devidas 
providências com vistas na implementação de laboratório de 
robótica na escola pública estadual EEEFM MARIA SOLEDADE 
ASSIS FREITAS, localizada no município de Cajazeirinhas/PB.

− 10.746/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Governador do Estado e ao Comandante Geral 
de Polícia Militar, para providenciarem o aumento do efetivo da 
Polícia Militar no município de Esperança – PB.

− 10.747/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo ao Comandante Geral da Polícia Militar da Paraíba 
– PM/PB, para que sejam tomadas as devidas providências 
no sentido de destacar policiamento e/ou Viatura Militar nas 
imediações da Escola Municipal Fenelon Câmara, localizada no 
Bairro do Ernesto Geisel, no município de João Pessoa/PB.

− 10.748/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à Secretaria de Infraestrutura do município de João 
Pessoa/PB – SEINFRA, para que adote providências para o serviço 
de pavimentação da Rua Est. Tarcísio de Aguiar, localizada no 
Bairro Ernesto Geisel, no município de João Pessoa/PB.

− 10.749/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo ao Governador do Estado, no sentido de 
providenciar as intervenções de engenharia necessárias na escola 
pública estadual EEEIF ABEL DA SILVA, localizada no município 
de Ingá/PB, com vistas ao cumprimento do disposto no Estatuto 
da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015, para que seja 
garantida a devida acessibilidade aos usuários.

− 10.750/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Governador do Estado e ao Senhor Secretário de Estado da 
Administração Penitenciária, para que sejam providenciadas 
reformas estruturais nas guaritas da Penitenciária de Segurança 
Máxima Criminalista Geraldo Beltrão.

− 10.751/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo ao Prefeito Municipal de Cabedelo, para que 
por meio da Secretaria de Infraestrutura, adotem providências 
cabíveis para a pavimentação da Rua Augusta Neves da Silva, 
localizada no Portal do Poço, no município de Cabedelo/PB.

− 10.752/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo ao Governador do Estado que avalie a possibilidade 
de implantar cursos profissionalizantes permanentes na Cadeia 
Pública localizada no município de Cuité-PB.

− 10.753/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à CAGEPA que determine medidas para a realização 
de obras de saneamento básico na rua Manoel Soares, localizada 
na Comunidade de Mumbaba, no Bairro Distrito Industrial, em 
João Pessoa-PB.

− 10.754/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando aos senhores prefeitos das cidades de Catingueira, 
Catolé do Rocha, Congo, Cubati, Desterro, Emas, Frei Martinho 
e Itabaiana, para que façam adesão ao programa “Tempo de 
Aprender” do Governo Federal.

− 10.755/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Prefeito do Município de João Pessoa e à Secretária 
de Infraestrutura, para providenciarem o calçamento da Rua 
Nilton Augusto de Araújo – Valentina Figueiredo, em João Pessoa 
– PB.

− 10.756/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Governador do Estado e ao Senhor Secretário 
de Estado da Saúde, que seja ampliado o número de leitos no 
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Hospital Regional de Cajazeiras - Deputado José de Sousa Maciel.

− 10.757/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando à Prefeita do município de Coremas que providencie 
Equipamentos de Proteção Individual para todos os funcionários 
da limpeza urbana de Coremas, durante a pandemia da Covid-19.

− 10.758/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Governador do Estado para que sejam adotadas as medidas 
cabíveis quanto ao abastecimento do município de Bananeiras 
com os equipamentos remanescentes do Hospital Solidário 
localizado em Santa Rita, para o tratamento de pacientes 
acometidos pela Covid-19 na região.

− 10.759/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado da Paraíba que sejam viabilizadas as ações necessárias 
para a recuperação da pavimentação asfáltica da PB 148, 
notadamente no trecho que interliga os municípios de Cabaceiras, 
Boqueirão e Queimadas.

− 10.760/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à Secretaria de Infraestrutura do município de João 
Pessoa – SEINFRA que dê continuidade as obras de pavimentação 
da rua da Economia, localizada no Bairro das Indústrias, no 
município de João Pessoa-PB.

− 10.761/2020 - DO DEPUTADO LINDOLFO PIRES – Requerendo, 
na forma regimental do art. 117, inciso XIX, que seja encaminhado 
ao Senhor Governador do Estado, para que viabilize o envio de 
Projeto de Lei à Assembleia Legislativa,concedendo a isenção 
da cobrança do IPVA-Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores aos veículos elétricos.

− 10.762/2020 - DO DEPUTADO MOACIR RODRIGUES – 
Requerendo, a Vossa Excelência, nos termos do art. 112 c/c 
117 do Regimento Interno desta Casa, depois de cumpridas as 
formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Romero Rodrigues, Prefeito de Campina Grande, para que seja 
programado junto com a Secretaria de Saúde do Município, 
estudos para vacinação em massa para os idosos acima de 50 
anos da vacina Pneumo13.

− 10.763/2020 - DO DEPUTADO MOACIR RODRIGUES – 
Requerendo, a Vossa Excelência, nos termos do art. 112 c/c 
117 do Regimento Interno desta Casa, depois de cumpridas 
as formalidades regimentais, que seja enviado apelo ao 
Excelentíssimo Senhor Filipe Reul, Secretário de Saúde do 
Município de Campina Grande, para que seja verificados estudos 
para vacinação em massa para os idosos acima de 50 anos da 
vacina Pneumo13.

− 10.764/2020 - DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – Requerendo ao 
Governador do Estado, e ao Secretário do Estado da Educação, da 
Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis a fim de realizar ampla reforma da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Moisés Coelho, da 
cidade de Cajazeiras - PB.

− 10.765/2020 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Formulando 
Manifestação de Pesar pelo falecimento de Maria Aparecida da 
Silva, ocorrido em 03 de agosto de 2020.

− 10.766/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo ao Comandante Geral da Polícia Militar da 
Paraíba que adote providências para reforçar o policiamento nas 
imediações da AMBEV, localizada no Bairro das Indústrias, no 
município de João Pessoa-PB.

− 10.767/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 

– Requerendo à CAGEPA que determine medidas para a realização 
de obras de saneamento básico na rua Rosa Antônio da Conceição 
Quirino, localizada na Comunidade de Mumbaba, no Bairro 
Distrito Industrial, em João Pessoa-PB.

− 10.768/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA que 
providencie a melhoria no sistema de iluminação no entorno do 
Estádio José Américo de Almeida Filho (Almeidão), localizado no 
Bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa-PB.

− 10.769/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH) 
que adote providências com o intuito de avaliar a possibilidade 
de implantar o Programa Cartão Alimentação no município de 
Marizópolis-PB.

− 10.770/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo ao Superintendente da Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Urbana – EMLUR, no sentido de que adote 
providências para a melhoria da coleta de resíduos sólidos nas 
ruas e avenidas localizadas no Bairro Pedro Gondim, no município 
de João Pessoa/PB.

− 10.771/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo ao Governador do Estado, no sentido de 
providenciar as intervenções de engenharia necessárias na escola 
pública estadual EEEFM DR. JOÃO GONCALVES, localizada no 
município de Pitimbu/PB, com vistas ao cumprimento do disposto 
no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015, para 
que seja garantida a devida acessibilidade aos usuários.

− 10.772/2020 - DO DEPUTADO RANIERY PAULINO – Requerendo 
nos termos do capítulo IV, art. 283, II e III, §4º e 284 do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa, licença para tratamento de saúde e 
de interesse particular.  

− 10.773/2020 - DA DEPUTADACIDA RAMOS – Solicitando ao 
Superintendente do DER no Estado, serviços de manutenção da 
rodovia que liga as cidades de Duas Estradas e Pirpirituba, no 
Estado.

− 10.774/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à Prefeitura Municipal de João Pessoa que adote 
providências para a pavimentação da Rua das Enfermeiras, 
localizada no Bairro das Indústrias.

− 10.775/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo ao Comandante Geral da Polícia Militar da Paraíba 
que adote providências para implantação de um Posto da Polícia 
Militar no Bairro do Bessa, no município de João Pessoa-PB.

− 10.776/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo ao Governador do Estado que avalie a possibilidade 
de implantar cursos profissionalizantes permanentes na Cadeia 
Pública localizada no município de Areia-PB.

− 10.777/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH) 
que adote providências com o intuito de avaliar a possibilidade de 
implantar o Programa Cartão Alimentação no município de São 
Domingos de Pombal-PB.

− 10.778/2020 - DO DEPUTADO LINDOLFO PIRES – Formulando 
Votos de Pear pelo falecimento por causas naturais, do senhor 
Otávio Abrantes Sarmento, ocorrido em João Pessoa.

− 10.779/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo, nos 
termos do art. 112, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
que seja encaminhada manifestação ao Diretor Presidente da 
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Companhia de Água e Esgoto da Paraíba – CAGEPA – a viabilidade, 
para implementação de um sistema de abastecimento de água 
para o povoado de Campinote, no município de Lagoa Seca-PB.

− 10.780/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Formulando 
Votos de Congratulação e Solidariedade a população do município 
de Cajazeiras, em virtude da emancipação política, 157 anos, 
comemorado anualmente no dia 22 de agosto, neste Estado.

− 10.781/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo 
ao Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER/PB) para que tome as providências necessárias acerca do 
recapeamento e da sinalização vertical e horizontal para a PB 
221 no trecho que liga os municípios de Santa Luzia a São José 
do Sabugi.

− 10.782/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo 
da Secretaria de Infraestrutura do Estado autorização para 
perfuração de 10 poços artesianos no município de Sapé- PB.

− 10.783/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Solicitando 
ao Governador do Estado, que determine a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Humano, a fim de que se adotem 
providências necessárias no sentido de possibilitar à implantação 
do PROGRAMA DO LEITE no município de Coremas.

− 10.784/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Solicitando nos 
termos do art.117, inciso XIX do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, para que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado e ao senhor Secretário de Desenvolvimento 
Humano, para que sejam fornecidas cestas básicas para as 
comunidades carentes do município de Boa Vista.

− 10.785/2020 - DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – Solicitando 
junto a Mesa Diretora, em nome do presidente Dep. Adriano 
Galdino, que seja decretado luto oficial nesta Casa Legislativa, 
com bandeiras a meio mastro na sede da Assembléia Legislativa 
da Paraíba, em homenagem aos 100 mil brasileiros, entre eles 
muitos paraibanos, mortos pela covid - 19.

− 10.786/2020 - DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – Solicitando ao 
Governador do Estado, e ao Secretário do Estado da Educação, 
para que sejam tomadas as providências cabíveis para a execução 
da reforma da escola profissional Monte Carmelo, em Cajazeiras, 
ou o fornecimento de informação sobre eventual data da adoção 
de tais medidas e consequentemente início das obras.

− 10.787/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Solicitando ao 
Governador do Estado e ao Comandante Geral da Polícia Militar, 
para o aumento do contingente policial e ronda noturna na cidade 
de Lucena.

− 10.788/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo 
ao Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER/PB) para que tome as providências necessárias acerca da 
sinalização vertical e horizontal para a PB 138, no trecho que liga 
o Sítio Lucas e a estrada para a cidade de Boa Vista.

− 10.789/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo 
ao Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER/PB), no sentido de incluir na “operação tapa buraco” a 
recuperação asfáltica da rodovia PB-366, que dá acesso à cidade 
de Coremas.

− 10.790/2020 - DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – Solicitando ao 
Governador do Estado e ao Superintendente do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER/PB), a fim de que adote as 
providências necessárias para a recuperação e manutenção da 
PB-359, no trecho de estrada que liga a BR-230 até a fronteira 
do Estado do Rio Grande do Norte, beneficiando as cidades de 

Aparecida, São Francisco e Santa Cruz.

− 10.791/2020 - DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – Solicitando 
ao Governador do Estado a execução da obra de construção da 
ponte sobre o riacho da comunidade Sítio Baixa Grande, zona 
rural da cidade de Cachoeira dos Índios, por meio do DER/PB, 
conforme emenda de apropriação nº 362, aprovada por esta 
Casa Legislativa referente ao orçamento de 2020, no valor de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinados 
especificamente à construção da ponte do Sítio Baixa Grande, na 
cidade de Cachoeira dos Índios.

− 10.792/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Solicitando 
ao Governador do Estado que sejam adotadas as medidas 
cabíveis quanto ao abastecimento do município de Belém com 
os equipamentos remanescentes do hospital solidário localizado 
em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela 
covid-19 na região.

− 10.793/2020 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Solicitando 
ao Governador do Estado a adoção de políticas governamentais 
destinadas a fornecer apoio aos proprietários de veículos locados 
dos municípios e do Estado que prestam serviços de transporte 
escolar, em virtude da ausência de prestação de serviços, devido 
à suspensão das aulas presenciais.

− 10.794/2020 - DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO – Formulando 
Votos de Aplauso aos discentes, Juliana Neiva Miranda e Lucas 
Cavalcante Gondim, e ao seu orientador, o sr. Guilherme Benício 
de Castro Neto, os quais classificaram-se para a semifinal da I 
“ElectoralMootCourtCompetition”, evento realizado pela Escola 
Judiciária Eleitoral – EJE/TSE, pela Comissão Especial de Direito 
Eleitoral da OAB nacional, pela Abradep e Iprade, sendo o primeiro 
julgamento simulado em direito eleitoral no âmbito nacional.            

− 10.795/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, para que adote medidas a fim de garantir que o Estado da 
Paraíba cumpra, com urgência, a decisão judicial que determinou 
a incorporação da bolsa desempenho aos soldos dos policiais 
e bombeiros militares inativos, tendo em vista que o Superior 
Tribunal de Justiça, mais uma vez, não conheceu o recurso 
protelatório apresentado pelo Estado.        

− 10.796/2020 - DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA – Formulando 
Votos de Aplauso à CUFA Paraíba pela realização da campanha 
#cufacontraovírus e o Projeto Mães da Favela, durante a pandemia 
do coronavírus.

− 10.797/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Prefeito do município de João Pessoa para providenciar a 
construção de um estacionamento no terreno situado na lateral 
da Igreja Cristo Rei no Bairro de Mangabeira.

− 10.798/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Prefeito do município do Conde, ao Secretário de Meio 
Ambiente do município do Conde e ao Diretor da Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), para que adotem 
medidas que regulamentem a utilização de aparelhos de som em 
veículos automotores (som automotivo), no município do Conde/
PB, estabelecendo uma área específica para a realização dessa 
atividade, bem como regras que respeitem todas as leis e normas 
ambientas pertinentes à matéria, a fim de garantir os interesses 
dos amantes do som automotivo e preservar a paz e o sossego da 
coletividade, uma vez que os aparelhos sonoros deverão ficar em 
perímetro afastados dos centros urbanos.

− 10.800/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO –Requerendo 
ao Governador do Estado que sejam adotadas as medidas 
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cabíveis quanto ao abastecimento do município de Araçagi com 
os equipamentos remanescentes do Hospital Solidário localizado 
em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela 
Covid-19 na região.

− 10.801/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Governador do Estado que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para a construção de um Estádio de Futebol no distrito Lealândia, 
localizado no município de Mulungu.

− 10.802/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Secretário de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos 
e do Meio Ambiente que sejam viabilizadas as ações necessárias 
para agilizar a construção da adutora localizada em Mari.

− 10.803/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Governador do Estado que sejam adotadas as medidas cabíveis 
quanto ao abastecimento do município de Duas Estradas com os 
equipamentos remanescentes do Hospital Solidário localizado 
em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela 
Covid-19 na região.

− 10.804/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado que sejam viabilizadas as ações necessárias para a 
execução da pavimentação asfáltica da PB-073, notadamente 
no trecho que interliga os municípios de Mulungu ao distrito de 
Lealândia.

− 10.805/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Governador do Estado que sejam adotadas as medidas cabíveis 
quanto ao abastecimento do município de Pilõezinhos com os 
equipamentos remanescentes do Hospital Solidário localizado 
em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela 
Covid-19 na região.

− 10.806/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Requerendo ao Governador do Estado e ao Diretor-Presidente da 
CAGEPA, para que providenciem a obra de esgotamento sanitário 
em todas as ruas da comunidade de Jacarapé, que fica situada nas 
imediações da Academia de Polícia Civil (ACADEPOL).

− 10.807/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA –Solicitando 
ao Prefeito do município de Cuitegi, para que providencie 
Equipamentos de Proteção Individual para todos os funcionários 
da limpeza urbana de Cuitegi, durante a pandemia da Covid-19.

− 10.808/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Requerendo ao Governador do Estado e ao Comandante Geral 
de Polícia Militar, para providenciarem o aumento do efetivo da 
Polícia Militar no município de Pocinhos – PB.

− 10.809/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA –Solicitando 
aos prefeitos das cidades de Itapororoca, Itatuba, Joca Claudino, 
Juarez Távora, Juripiranga, Livramento, Malta e Manaíra, para que 
façam adesão ao programa “Tempo de Aprender” do Governo 
Federal.

− 10.810/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA –
Solicitando ao Prefeito do município de João Pessoa e à senhora 
Sachenka Bandeira da Hora, Secretária de Infraestrutura, para 
que seja providenciada a execução da Operação “Tapa-Buraco”, 
na Rua Antônio Rabelo Júnior - Jardim Rosas, em João Pessoa-PB.

− 10.811/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Governador do Estado, e ao Secretário de Estado 
da Infraestrutura, dos Recursos hídricos e do Meio Ambiente, 
para que providenciem a perfuração de poços artesianos no Sítio 
Catolé, no município de Água Branca-PB.

− 10.812/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
–Requerendo ao Secretário de Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos, e do Meio Ambiente, no sentido de que adote as 
providências cabíveis para a construção de Cisternas na zona rural 
de Remígio.

− 10.813/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
–Requerendo ao Secretário de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca, no sentido ampliar substancialmente o 
programa de distribuição de sementes no município de Pitimbu.

− 10.814/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
–Requerendo ao Secretário de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca, no sentido de viabilizar a distribuição 
de alevinos de peixes para o desenvolvimento da piscicultura 
familiar na zona rural do município de Araçagi.

− 10.815/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
–Requerendo ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, e 
ao senhor Robson Barbosa, Secretário de Estado de Infraestrutura, 
que tome providências para a pavimentação da rua Clidenor 
Mário da Silva, localizada no Bairro Alto do Mateus, em João 
Pessoa /PB.

− 10.816/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo 
ao Ilustríssimo Comandante Geral da Polícia Militar da Paraíba,a 
intensificação da realização de rondas policiais no bairro do 
Rangel, em João Pessoa/PB.

− 10.817/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo 
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, e ao Senhor 
Secretário de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca no 
sentido de que os mesmos considerem viabilizar a doação de 
alevinos, aos açudes comunitários, desenvolvendo a piscicultura 
familiar, no município de São Domingos do Cariri/PB.

− 10.818/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo 
ao Ilustríssimo Secretário de Estado da Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento do Semiárido da Paraíba, a distribuição 
de sementes de milho e feijão a população rural do município 
de Mato Grosso/PB, em especial aos agricultores familiares e 
pequenos produtores da região.

− 10.819/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo 
à Prefeitura Municipal de São Domingos/PB e à Secretaria de 
Saúde do município, providências referentes ao combate e 
prevenção ao crescente número de casos de dengue.

− 10.820/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo 
à Prefeitura Municipal de Bayeux, melhora na coleta de resíduos 
nos bairros do município de Bayeux/PB.

− 10.821/2020 - DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA – Requerendo 
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, e ao Senhor 
Secretário de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, a 
distribuição de mudas de plantas frutíferas, para comunidades 
rurais do município de Bom Sucesso/PB.

− 10.822/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Governador do Estado que adote medidas que 
garantam o cumprimento da Lei nº 11.322/2019, que dispõe 
sobre a transmissão ao vivo, por meio da internet, dos processos 
licitatórios realizados pelos órgãos e entidades prestadores de 
serviço público do Estado da Paraíba.

− 10.823/2020 - DO DEPUTADO LINDOLFO PIRES – Solicitando, na 
forma regimental do art. 117, inciso XIX, que seja encaminhado 
ao Senhor Ricardo Barros, Defensor Público Geral da Paraíba, 
para seja estendida a área de abrangência da seleção, para 
profissionais do município de Sousa, permitindo que venham a 
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concorrer a integrar o projeto “Criança e adolescente: futuro do 
Brasil”, cuja seleção será realizada por aquela Defensoria.

− 10.824/2020 - DO DEPUTADO MOACIR RODRIGUES – 
Formulando“Votos de Profundo Pesar” pelo falecimento senhora 
Maria do Socorro Farias Albuquerque, ocorrido no dia 08 de 
agosto de 2020, em Campina Grande.  

− 10.825/2020 - DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Solicitando,nos 
termos do art.117, XIX do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, que seja encaminhado expediente aos Excelentíssimos 
Senhores Presidente da República, Presidente da Câmara Federal, 
Presidente do Senado, Deputados Federais e Senadores do Estado 
da Paraíba, solicitando a Manutenção do Auxílio Emergencial, até 
o final da vigência do Decreto de Calamidade Pública, Decreto 
Legislativo Federal nº 06, de março de 2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, com a permanência dos mesmos valores 
estabelecidos.

− 10.826/2020 - DA DEPUTADA CIDA RAMOS – Solicitandoao 
Senhor Secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (SEDURB), a realização de serviços de 
manutenção na praça das Mangueiras, localizada no bairro do 
Alto do Mateus, no município de João Pessoa.

− 10.827/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo à Secretaria de Infraestrutura do Município de João 
Pessoa-SEINFRA que adote providências para a pavimentação da 
rua Manoel Horácio, localizada no Distrito Industrial.

− 10.828/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Formulando “Votos de 
Aplauso” a reinauguração da Lagoa Parque Senhor dos Passos no 
município de Remígio, na Paraíba.  

− 10.829/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Formulando “Votos de 
Aplauso”ao aniversário de emancipação política de Pilões, neste 
Estado, pela passagem do seu aniversário de 67 anos.

− 10.830/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Solicitando ao 
Governador do Estado que sejam adotadas as medidas cabíveis 
quanto ao abastecimento do município de Pirpirituba com os 
equipamentos remanescentes do hospital solidário localizado 
em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela 
covid-19 na região.   

− 10.831/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
a Reitora da Universidade Federal da Paraíba que sejam adotadas 
as medidas cabíveis para que os candidatos que estudaram todo 
o ensino médio na Paraíba e que residam no Estado recebam um 
aumento de 10% na média geral do Enem no sistema de seleção 
unificada (SISU).

− 10.832/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado que sejam viabilizadas as ações necessárias para a 
execução da pavimentação asfáltica da PB-200, notadamente no 
trecho que interliga os municípios de Serra Branca a Coxixola.

− 10.833/2020 - DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
– Requerendo a Cagepa que determine medidas para a realização 
de obras de saneamento básico na rua Rosa Antônio da Conceição 
Quirino, localizada na comunidade de Mumbaba, localizada no 
bairro Distrito Industrial, município de João Pessoa.

− 10.834/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Solicitando ao 
Excelentíssimo Governador do Estado e ao Secretário de Estado 
da Infraestrutura, a criação de um cemitério na cidade de Pilões, 
neste Estado.       

− 10.835/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Solicitando ao 

Excelentíssimo Governador do Estado e ao Diretor Superintendente 
do Departamento de Estradas de Rodagem-DER/PB, providências 
no sentido da operação “tapa buraco, no trecho da PB 103 e PB 
073, no município Dona Inês, neste Estado.

− 10.836/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Governador do Estado que sejam adotadas as medidas cabíveis 
quanto ao abastecimento do município de Lagoa de Dentro com 
os equipamentos remanescentes do hospital solidário localizado 
em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela 
covid-19 na região.

− 10.837/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Solicitando ao 
Excelentíssimo Governador do Estado e ao Secretário de Estado 
da Educação e da Ciência, a criação de uma biblioteca pública no 
município de Remígio.

− 10.838/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de 
Rodagem-DER/PB, que sejam viabilizadas as ações necessárias 
para a execução da pavimentação asfáltica da PB 202, 
notadamente no trecho que interliga os municípios de Parari a 
Santo André.

− 10.839/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Solicitando ao 
Excelentíssimo Governador do Estado e ao Secretário de Estado 
da Educação e da Ciência, a criação de um ginásio esportivo no 
bairro Freitas, no município de Remígio.

− 10.840/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao prefeito do município de João Pessoa que providencie o 
cadastramento de todas as ruas da comunidade Jacarapé (situada 
nas imediações da ACADEPOL).

− 10.841/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Solicitando ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da 
Educação, que adotem medidas a fim de garantir o cumprimento 
da Lei nº 11.421, de 28 de agosto de 2019, que estabelece a 
disponibilização, em braile, de livros e materiais didáticos de 
autoria do Poder Público, bem como de Históricos Escolares, 
Certificados e Diplomas, pelos estabelecimentos de ensino 
instalados no Estado da Paraíba.

− 10.842/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – 
Formulando “Moção de Protesto” ao senhor Francisco César 
Gonçalves (Chico César), por ter composto uma música na qual 
chama os eleitores do Presidente da República de demônios.

− 10.843/2020 - DO DEPUTADO RICARDO BARBOSA – Requerendo 
a dispensa de interstício do prazo estabelecido no art. 204, §1º, 
da norma regimental, para fins de apreciar, em segundo turno, 
a Proposta de Emenda Constitucional nº 20/2019, de autoria 
do Poder Executivo estadual, que “Altera a disciplina do regime 
próprio de previdência social no âmbito do Estado da Paraíba, 
prevê regras de transição, disposições transitórias e dá outras 
providências”.

− 10.844/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Governador do Estado da Paraíba e ao Comandante Geral de 
Polícia Militar, que adotem medidas a fim de estabelecer uma 
formação humanizada nos cursos de formação da Polícia Militar 
da Paraíba.

− 10.845/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Governador do Estado da Paraíba e ao Comandante Geral da 
Polícia Militar, para providenciarem o aumento do efetivo da 
Polícia Militar no município de Montadas – PB.

− 10.846/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requerendo 
ao governador da Paraíba que sejam adotadas as medidas 
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PROJETO DE LEI N° 1.861/2020 

 
FICA VEDADO O EMPREGO DE PESSOAS 

POSSUIDORAS DE COMORBIDADES NAS 

REDES HOSPITALARES PÚBLICAS OU 

PRIVADAS, SEM PREJUÍZO DE SEUS 

RENDIMENTOS E QUALQUER BENEFÍCIO 

OU GRATIFICAÇÃO, DURANTE A 

VALIDADE DO DECRETO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA 

PANDEMIA DE COVID-19, NO ÂMBITO DO 

ESTADO DA PARAÍBA.PARECER PELA 
INCONSTITUCIONALIDADE. 

A legislação que disponha sobre regras, ainda que negativas, de admissão de 

servidores ou empregados públicos, por mais nobre que seja, é matéria sobre seu 
regime jurídico, de iniciativa privativa do Governador do Estado, e a legislação que 

trate de admissão de empregados da iniciativa privada é de competência privativa 

da União, por tratar de direito do trabalho, sendo inconstitucional a lei de 

iniciativa parlamentar que trate da matéria. 
AUTOR: Dep. Cabo Gilberto Silva 

RELATOR: Dep. Dr. Taciano Diniz 

P  A  R  E  C  E  R   N°__256_____/2020 

I - RELATÓRIO 

 

 A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, recebe, para análise e 

parecer, o Projeto de Lei n° 1.861/2020, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Cabo Gilberto Silva, o qual proíbe o emprego de pessoas com 
comorbidades em hospitais públicos e privados, sem prejuízo de sua 
remuneração.  

A matéria foi publicada no Diário do Poder Legislativo nº 7.939, na data de 

09/06/2020. 
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Instrução processual em termos e tramitação na forma regimental. 

O parecer foi elaborado com o assessoramento institucional do Consultor 

Legislativo Humberto Carlos do Amaral Gurgel Filho, matrícula nº 290.862-0. 

 É o relatório. 
II - VOTO DO RELATOR 
 

A proposta legislativa em análise, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado 
Cabo Gilberto Silva, é extremamente protetora para o funcionalismo público e 

trabalhadores em geral dos serviços de saúde que possuam comorbidades, pois traz a 

estes funcionários que atuam nesta área benefício que os permitie se afastar do 

trabalho sem perdas financeiras durante a calamidade sanitária que devasta o mundo. 

 

Criar regras negativas sobre admissão e manutenção em atividade de servidor 

público, especialmente quando pretende manter seus rendimentos, corresponde a 

alterar seu “Regime Jurídico”. De outra banda, criar regras negativas sobre admissão 

e manutenção em atividade de funcionário da iniciativa privada corresponde a matéria 

de direito do trabalho.  

 
Conforme disposto na “ADI 290”, em razão da a cláusula de reserva prevista no 

art. 61, § 1º, II, a, da Carta Magna, é da iniciativa privativa do chefe do Poder 
Executivo a lei estadual que disponha sobre regime jurídico do serviço público, o 

que abrange a criação de regras negativas sobre admissão e manutenção em atividade. 
Assim, ainda segundo o entendimento do STF, a proposição legislativa que não 

obedeça tal desiderato “afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da 
Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-membros, em razão do 
princípio da simetria.” 

 
Em seguida, de acordo com o disposto na “ADI 2.947”, é inconstitucional lei 

estadual que trate de matéria “concernente a relações de trabalho”, pois de 

competência privativa da União. 
 
Assim, entendemos que a tramitação desta proposição, por mais nobre que 

seja, não deve ser admitida, pois eivada de vício de inconstitucionalidade, já que é 
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privativa do Governador a iniciativa da legislação sobre servidores públicos e privativa 

da União a iniciativa da legislação sobre direito do trabalho. 
 

Ainda, é importante esclarecer que, nos termos do disposto pelo STF na “ADI 
700”, a aprovação de uma proposição de iniciativa parlamentar que possua matéria de 

iniciativa privativa do Governador do Estado, por padecer de inconstitucionalidade 

formal, não terá a inconstitucionalidade sanada por sua sanção, prejudicando 
completamente a segurança jurídica da lei que vier a ser promulgada a partir desta 
proposição. 
 

É importante salientar que nossa posição é inteiramente técnica, pois, no 
mérito temático, acreditamos que esta proposição é muito interessante, já que 

pessoas com comorbidades realmente deveriam ser afastadas dos seus trabalhos 
sem prejuízo de sua remuneração, seja no funcionalismo público ou na iniciativa 
privada. 

 
Acontece que, por imperativo constitucional, não é permitido ao parlamentar 

dar iniciativa a leis que tratem desta matéria, sendo possível que o colega Deputado se 

utilize, nos termos regimentais, da INDICAÇÃO para sugerir ao Poder Executivo 

Estadual e a União que adotem esta importante medida. 
 

Nestas condições, opino, seguramente, pela INCONSTITUCIONALIDADEdo 

Projeto de Lei n° 1.861/2020 e pugno pela inadmissibilidade de sua tramitação. 
 

É o voto. 
Sala das Comissões, em 27 de julho de 2020. 

 

 
 
 
 

Relator 
 
 

cabíveis quanto ao abastecimento do município de Jacaraú com 
os equipamentos remanescentes do hospital solidário localizado 
em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela 
covid-19 na região.

− 10.847/2020 - DA DEPUTADA CAMILA TOSCANO – Requer ao 
Diretor-Presidente do Departamento de Estrada de Rodagem 
do Estado que sejam viabilizadas as ações necessárias para a 
execução da pavimentação asfáltica da PB 160, notadamente no 
trecho que interliga os municípios de Cabaceiras a Boa Vista.

− 10.848/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Prefeito do Município de João Pessoa e ao Secretário de Saúde 
de João Pessoa, a instalação de uma lavanderia hospitalar no 
Hospital de Traumatologia e Ortopedia da Paraíba (HTOP).

− 10.849/2020 - DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao prefeito do Município de Lucena, para que o mesmo pleiteie 
junto à Energisa pelo fornecimento de energia trifásica para toda 
a comunidade rural do Município de Lucena.

− 10.850/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Solicita ao Governador 
do Estado da Paraíba, e ao Secretário de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia, solicitando providências no sentido 
construir uma Escola Técnica Rural no Distrito da Usina Santa 
Maria, município de Areia, neste Estado.

− 10.851/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Solicitando que seja 
requerido ao governador do Estado da Paraíba a criação de uma 
linha de crédito no Programa Empreender Paraíba, denominada 
empreender delivery destinada a concessão de crédito para as 
pessoas físicas e jurídicas que trabalham no segmento de delivery 
no Estado da Paraíba.

− 10.852/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Solicitando ao Secretário 
de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente e ao Diretor Superintendente do Departamento de 
Estrada e Rodagem – DER, providências no sentido de construção 
de uma ciclovia na PB 075 ligando o município de Alagoinha-PB ao 
Distrito Canafístula - Alagoa Grande-PB, neste Estado.

− 10.853/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Solicitando ao Governador 
do Estado da Paraíba e ao Secretário de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia, a construção de um Ginásio Esportivo 
na Escola Municipal Antônio Carneiro Filho, no município de 
Remígio, PB.

− 10.853/2020 - DA DEPUTADA CIDA RAMOS – Solicitando 
àSecretaria de Infraestrutura (SEINFRA) do município de João 
Pessoa a limpeza (cortar gramas, tirar lixos) e uma revitalização 
da quadra que fica localizada no terminal de ônibus do Conjunto 
Patrícia Tomaz, na cidade de João Pessoa, nesse Estado.

− 10.853/2020 - DO DEPUTADO CHIÓ – Solicitando ao Governador 
do Estado e ao Secretário de Estado da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, a construção de um açude 
na comunidade rural do município de Nova Floresta/PB.

SESSÃO ESPECIALNº:

− 232/2020 – DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA–Solicitando 
a realização de Sessão Especial com objetivo de debater sobre a 
humanização dos cursos de formação dos policiais militares da 
Paraíba.

João Pessoa, em 12 de agosto de 2020.

Presidente
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privativa do Governador a iniciativa da legislação sobre servidores públicos e privativa 

da União a iniciativa da legislação sobre direito do trabalho. 
 

Ainda, é importante esclarecer que, nos termos do disposto pelo STF na “ADI 
700”, a aprovação de uma proposição de iniciativa parlamentar que possua matéria de 

iniciativa privativa do Governador do Estado, por padecer de inconstitucionalidade 

formal, não terá a inconstitucionalidade sanada por sua sanção, prejudicando 
completamente a segurança jurídica da lei que vier a ser promulgada a partir desta 
proposição. 
 

É importante salientar que nossa posição é inteiramente técnica, pois, no 
mérito temático, acreditamos que esta proposição é muito interessante, já que 

pessoas com comorbidades realmente deveriam ser afastadas dos seus trabalhos 
sem prejuízo de sua remuneração, seja no funcionalismo público ou na iniciativa 
privada. 

 
Acontece que, por imperativo constitucional, não é permitido ao parlamentar 

dar iniciativa a leis que tratem desta matéria, sendo possível que o colega Deputado se 

utilize, nos termos regimentais, da INDICAÇÃO para sugerir ao Poder Executivo 

Estadual e a União que adotem esta importante medida. 
 

Nestas condições, opino, seguramente, pela INCONSTITUCIONALIDADEdo 

Projeto de Lei n° 1.861/2020 e pugno pela inadmissibilidade de sua tramitação. 
 

É o voto. 
Sala das Comissões, em 27 de julho de 2020. 

 

 
 
 
 

Relator 
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III - PARECER DA COMISSÃO 

 
 A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do Voto do 

Relator, opina, POR UNANIMIDADE dos presentes, pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei n° 1.861/2020 e pugna pela 

inadmissibilidade de sua tramitação. 

 

 É o parecer. 

 

 

Sala das Comissões, em 28 de julho de 2020. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.866/2020 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disparo de 

mensagens via SMS e/ou através de aplicativo 

multiplataforma de mensagens instantâneas, pelas 

operadoras de telefonia móvel, aos seus usuários, com 

informações atualizadas do Governo do Estado da 

Paraíba, referentes às medidas de enfrentamento da 

propagação e combate ao Coronavírus (COVID-19) e 

dá outras providências.Exara-se parecer 

pelainconstitucionalidadedo Projeto. 

 
Projeto que visa criar a obrigação de que as pessoas sejam informadas por mensagens 
de celular sobre dados referentes à COVID-19.  
Obrigação imposta às empresas de telefonia móvel. CF, arts. 21, XI e 22, IV. 
Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal orgânica. Precedentes 
do STF. 
Parecer pela inconstitucionalidade do Projeto. 
 
AUTOR (A): DEP. INÁCIO FALCÃO 
RELATOR (A): DEP.POLLYANNA DUTRA 

P A R E C E R   Nº       257         /2020 

 

I - RELATÓRIO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação recebe para análise e 

parecer o Projeto de Lei nº 1.866/2020, de autoria doDeputadoInácio Falcão,o 

qual “dispõe sobre a obrigatoriedade de disparo de mensagens via SMS e/ou 

através de aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas, pelas 

operadoras de telefonia móvel, aos seus usuários, com informações atualizadas 

do Governo do Estado da Paraíba, referentes às medidas de enfrentamento da 

propagação e combate ao Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências”. 

A matéria constou no expediente do dia 09 de junho de 2020. A instrução 

processual está em termos e a tramitação atende à forma regimental. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.866/2020 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disparo de 

mensagens via SMS e/ou através de aplicativo 

multiplataforma de mensagens instantâneas, pelas 

operadoras de telefonia móvel, aos seus usuários, com 

informações atualizadas do Governo do Estado da 

Paraíba, referentes às medidas de enfrentamento da 

propagação e combate ao Coronavírus (COVID-19) e 

dá outras providências.Exara-se parecer 

pelainconstitucionalidadedo Projeto. 

 
Projeto que visa criar a obrigação de que as pessoas sejam informadas por mensagens 
de celular sobre dados referentes à COVID-19.  
Obrigação imposta às empresas de telefonia móvel. CF, arts. 21, XI e 22, IV. 
Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal orgânica. Precedentes 
do STF. 
Parecer pela inconstitucionalidade do Projeto. 
 
AUTOR (A): DEP. INÁCIO FALCÃO 
RELATOR (A): DEP.POLLYANNA DUTRA 

P A R E C E R   Nº       257         /2020 

 

I - RELATÓRIO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação recebe para análise e 

parecer o Projeto de Lei nº 1.866/2020, de autoria doDeputadoInácio Falcão,o 

qual “dispõe sobre a obrigatoriedade de disparo de mensagens via SMS e/ou 

através de aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas, pelas 

operadoras de telefonia móvel, aos seus usuários, com informações atualizadas 

do Governo do Estado da Paraíba, referentes às medidas de enfrentamento da 

propagação e combate ao Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências”. 

A matéria constou no expediente do dia 09 de junho de 2020. A instrução 

processual está em termos e a tramitação atende à forma regimental.  
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O presente parecer foi elaborado com assessoramento institucional do 

Consultor Legislativo Tiago Bezerra Saldanha, matrícula 290.114-5. 

É o relatório.   
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II – VOTO DO RELATOR 
A proposta legislativa em epígrafe tem o objetivo, nos termos do seu 

artigo 1º,de obrigar as operadoras de telefonia móvel a disponibilizar 

informações precisas e atualizadas sobre condutas, procedimentos e 

recomendações de saúde pública, referentes às medidas de enfrentamento da 

propagação e combate ao Coronavírus (COVID-19) divulgadas no sítio 

eletrônico do Governo do Estado da Paraíba. 

O art. 2º da propositura determina que a obrigatoriedade disposta no Caput 

do Art. 1º se dará através de serviço de Mensagem Curta (SMS) e/ou através de 

aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas. 

O parágrafo único desse art. 2º estabelece que O conteúdo das mensagens 

deverá estar de acordo com as recomendações emitidas pela Secretaria Estadual 

de Saúde divulgadas no sítio eletrônico do Governo do Estado da Paraíba 

www.digital.pb.gov.br. 

Por fim, o art. 3º impõe que a Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e continuará vigorando enquanto perdurar a pandemia da COVID-19. 

Em sua justificativa, o Deputado autor faz interessantes considerações: 

Este projeto tem por finalidade de disponibilizar informações 

preciosas e atualizadas sobre conduta e procedimentos, referentes às 

medidas que estão sendo tomadas pelo governo do Estado no 

enfrentamento e combate ao Coronavírus (COVID19), a boa 

informação é o instrumento mais eficaz e eficiente que a população 

possui diante de um momento tão difícil, que estamos atravessando.  

Diante do exposto, torna-se necessário que a população se mantenha 

alerta, no enfrentamento dessa pandemia, durante o estado de 

calamidade pública decretado pelo Governo de nosso Estado. 

Pois bem, feito esse breve resumo do conteúdo do Projeto, efetivamente 

cabe a esta Comissão, nos termos do art. 31, I, “a” da Resolução 1.578/2012 

(Regimento Interno da ALPB), analisar os aspectos “constitucional, legal, 
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jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos [...] para efeito de 

admissibilidade e tramitação [...]”. 

É indiscutível o mérito da presente Propositura, uma vez que busca 

propagar informações oficiais relativas à COVID-19. É bem sabido que a 

divulgação de notícias falsas é um dos principais elementos de dificuldade no 

combate à pandemia que vivemos, então a medida proposta pelo Projeto 

representa relevante mecanismo contra as famigeradas fakenews. 

Porém, em que pese os bons propósitos do Projeto, entendo que o mesmo 

não deve prosperar, pelas razões que agora passo a expor. 

O Projeto em tela cria uma obrigação destinada às empresas de telefonia 

móvel. Porém, a competência para tratar sobre o assunto é atribuída pela 

Constituição Federal à União. Vejamos: 

Art. 21. Compete à União: 
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que 
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão 
regulador e outros aspectos institucionais;            (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:) 
 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

Interpretando esses dispositivos constitucionais, o Supremo Tribunal 

Federal, quando provocado quanto à imposição de obrigações a operadoras de 

telefonia, posicionou-se da seguinte maneira: 

"A Lei 13.189, de 4 de julho de 2014, do Estado da Bahia, ao criar 
obrigação para as operadoras do serviço móvel pessoal, consistente na 
instalação e na manutenção de bloqueadores de sinais de 
radiocomunicações (BSR) nos estabelecimentos penais de todo o 
Estado, com o objetivo de impedir a comunicação por telefones 
móveis no interior dos referidos estabelecimentos, dispôs a respeito de 
serviços de telecomunicações, matéria da competência legislativa 
privativa da União, na forma do art. 22, IV, da CF. [ADI 5.253, rel. 
min. Dias Toffoli, j. 3-8-2016, P, DJE de 1º-8-2017.]" 
 
"A Lei 16.291/2017 do Estado do Ceará, ao instituir a obrigação de as 
operadoras de telefonia fixa e móvel disponibilizarem, em seus sítios 
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eletrônicos, extrato detalhado de conta das chamadas telefônicas e 
serviços utilizados na modalidade de recarga de créditos por 
pagamento antecipado (plano pré-pago), tal qual é feito nos planos 
pós-pagos, sob pena de multa, invadiu a competência legislativa e 
administrativa da União para a disciplina e a prestação dos serviços 
públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV, da 
Constituição Federal).   [ADI 5.830, rel. min. Luiz Fux, j. 30-8-2019, 
P, DJE de 28-11-2019.]" 
 
"Lei 18.721/2010 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o 
fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e 
móvel para fins de segurança pública. Competência privativa da União 
para legislar sobre telecomunicações.  [ADI 4.401, rel. min. Gilmar 
Mendes, j. 30-8-2019, P, DJE de 28-11-2019.]" 
 
"A Lei 10.513/2015 do Estado da Paraíba, ao instituir a obrigação de 
as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações 
apresentarem mensagem informativa quando os usuários dos serviços 
realizarem ligações para números de outras operadoras, viola o artigo 
22, IV, da Constituição Federal, configurando inconstitucionalidade 
formal. [ADI 5.575, rel. min. Luiz Fux, j. 25-10-2018, P, DJE de 7-
11-2018.]" 
 

Verifica-se, assim, que, de acordo com farta jurisprudência do STF, a 

medida ora proposta enquadra-se como tratativas referentes a telefonia, de forma 

que resta violada a competência da União, fazendo surgir uma 

inconstitucionalidade formal orgânica. 

Portanto, diante do exposto,posiciono-me pela inconstitucionalidadedo 

Projeto de Lei 1.866/2020. 

  É como voto. 

   Sala das Comissões, 28 de julhode 2020. 

 

  

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

 

III– PARECER DA COMISSÃO 

  A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina, por 

unanimidade, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 1.866/2020. 

 

  É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 28de julho de 2020. 
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PROJETO DE LEI N° 1.868/2020 

INSERE DISPOSITIVO NA LEI ESTADUAL 
11.694/2020 PARA APLICAÇÃO DO SEUS EFEITOS 
DESDE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA ESTADUAL. Exara-se 
parecer pela constitucionalidade e juridicidade da 
matéria. 

Parecer pela Constitucionalidade e Juridicidade – No que se refere à competência comum 
sobre a matéria, verifica-se que não há qualquer óbice constitucional para que o Estado da 
Paraíba trate dos assuntos que são abordados por esta matéria. Considerando que se trata de 
uma questão de direito do consumidor e sobre educação e ensino, verifica-se a aplicação, de 
forma clara, do art. 24, incisos V, VIII e IX, da Constituição Federal. Devemos, apenas a 
título de esclarecimento, ressaltar que a proposição em análise pretende alterar a Lei Estadual 
nº 11.694/2020, da qual este relator é um dos coautores e que dispõe sobre a repactuação 
provisória e o reequilíbrio dos contratos de consumo educacionais no âmbito estadual. 
Ocorre que a legislação em vigor, no momento, encontra-se com seus efeitos suspensos por 
liminar total pela declaração de inconstitucionalidade concedida por decisão monocrática do 
egrégio TJPB. Nesse sentido, devemos esclarecer que este PLO caso seja transformado em 
Lei, fica também com seus efeitos suspensos até a declaração final de inconstitucionalidade 
ou não da norma principal pelo pleno do egrégio TJPB. 
 

AUTOR(A): Dep. TIÃO GOMES 

RELATOR(A): Dep. RICARDO BARBOSA 

P  A  R  E  C  E  R   N°   258      /2020 

I - RELATÓRIO 

 A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, recebe para exame e parecer o 

Projeto de Lei nº 1.868/2020, de autoria do Dep. Tião Gomes, o qual “insere 

dispositivo na Lei Estadual 11.694/2020 para aplicação dos seus efeitos desde a 

publicação do decreto de estado de calamidade pública estadual. 

 Instrução processual em termos. 

Tramitação na forma regimental. 

É o relatório. 
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liminar total pela declaração de inconstitucionalidade concedida por decisão monocrática do 
egrégio TJPB. Nesse sentido, devemos esclarecer que este PLO caso seja transformado em 
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AUTOR(A): Dep. TIÃO GOMES 

RELATOR(A): Dep. RICARDO BARBOSA 

P  A  R  E  C  E  R   N°   258      /2020 

I - RELATÓRIO 

 A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, recebe para exame e parecer o 

Projeto de Lei nº 1.868/2020, de autoria do Dep. Tião Gomes, o qual “insere 

dispositivo na Lei Estadual 11.694/2020 para aplicação dos seus efeitos desde a 

publicação do decreto de estado de calamidade pública estadual. 

 Instrução processual em termos. 

Tramitação na forma regimental. 

É o relatório. 
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II - VOTO DO RELATOR 

A proposição em análise busca acrescentar o art.10 à lei 11.694/ 2020 com a 

seguinte redação: “Art.10. Os efeitos da repactuação disposta nessa lei se aplicam 

retroativamente desde a publicação do decreto estadual de calamidade pública em 

virtude da Covid19. 

Parágrafo único. A diferença devida referentes aos meses anteriores a 

publicação desta lei, na forma do caput deste artigo, deverão constar de forma 

proporcional nas parcelas devidas até o final deste ano.”  

De início, e nos termos do art. 31, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, 

cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação examinar a admissibilidade das 

proposições em geral, quanto à constitucionalidade, juridicidade, legalidade, 

regimentalidade, técnica legislativa e redação. 

No que se refere à competência comum sobre a matéria, verifica-se que não há 

qualquer óbice constitucional para que o Estado da Paraíba trate dos assuntos que são 

abordados por esta matéria. Considerando que se trata de uma questão de direito do 

consumidor e sobre educação e ensino, verifica-se a aplicação, de forma clara, do art. 

24, incisos V, VIII e IX, da Constituição Federal que estabelece que: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

V - produção e consumo; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; (Redação da EC 85/2015) 

 

A jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica nesse 

sentido. Vejamos julgados da corte que consolida tal entendimento: 
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NOVO: Lei fluminense que proíbe a cobrança pelos estabelecimentos de 
ensino sediados no Estado do Rio de Janeiro, por provas de segunda-
chamada, provas finais ou equivalentes, não podendo os estudantes ser 
impedidos de fazer provas, testes, exames ou outras formas de avaliação, 
por falta de pagamento prévio. Ao estabelecer regras protetivas dos 
estudantes mais amplas do que as federais, quanto à cobrança por 
provas de segunda chamada ou finais, o Estado do Rio de Janeiro atuou 
dentro da área de sua competência concorrente para legislar sobre 
direito do consumidor e educação (art. 24, inciso V e IX). [ADI 3.874, 
rel. min. Roberto Barroso, j. 23-8-2019, P, DJE de 9-9-2019.] 
 
A competência do Estado para instituir regras de efetiva proteção aos 
consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o § 2º (...). Cumpre ao 
Estado legislar concorrentemente, de forma específica, adaptando as 
normas gerais de "produção e consumo" e de "responsabilidade por 
dano ao (...) consumidor" expedidas pela União às peculiaridades e 
circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação impugnada, 
pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da legislação 
federal correlativa, em tema de comercialização de combustíveis. [ADI 
1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, P, DJE de 7-8-
2009.] 
= ADI 2.832, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-5-2008, P, DJE de 20-
6-2008 

 

Por fim, ao analisar a matéria, observa-se que esta não se enquadra, portanto, 

em nenhum dos casos de vedação previstos no art. 63, § 1º, da Constituição Estadual, 

que trata sobre a iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 

 Portanto, no que se refere à constitucionalidade da proposta, não há qualquer 

ofensa de cunho material ou formal à Constituição Federal e Constituição Estadual. A 

matéria trazida na proposição é de natureza legislativa. 

Quanto à técnica legislativa, por sua vez, a proposição se mostra em 

consonância ao que determina a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. 

Devemos ressaltar, todavia, que a proposição em análise pretende alterar a Lei 

Estadual nº 11694/2020, da qual este relator é um dos coautores, que “dispõe sobre a 

repactuação provisória e o reequilíbrio dos contratos de consumo educacionais nas 
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escolas de ensino infantil, fundamental e médio, universidades e cursos pré-

vestibulares, prevista no inciso III do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, em 

razão da não realização de aulas presenciais ocasionada pela pandemia do Covid-19 

no âmbito do Estado da Paraíba”. 

Ocorre que a legislação em vigor, no momento, encontra-se com seus efeitos 

suspensos por liminar total pela declaração de inconstitucionalidade concedida por 

decisão monocrática do egrégio TJPB. O pedido de suspensão foi feito pelo Sindicato 

dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Paraíba (Sinep-PB) nos autos da ADI 

0807102-51.2020.8.15.0000. De acordo com a entidade, a lei padece de flagrante 

inconstitucionalidade por vício de iniciativa, ao dispor de matéria relativa a contratos 

—Direito Civil, portanto —, fugindo da competência das autoridades legislativas 

estaduais, conforme disposto no artigo 7º da Constituição Estadual da Paraíba. O 

plenário do TJPB ainda irá apreciar o caso. Nesse sentido, devemos esclarecer que este 

PLO, caso seja transformado em Lei fica também com seus efeitos suspensos até a 

declaração final de inconstitucionalidade ou não da norma principal. 

 

CONCLUSÃO: 

Nestas condições, esta relatoria opina pela CONSTITUCIONALIDADE e 

JURIDICIDADE do Projeto de Lei n° 1.868/2020. 

 É como voto. 
 

Sala das Comissões, em 28 de julho de 2020. 
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III - PARECER DA COMISSÃO1 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em convergência com o Voto 

do Senhor(a) Relator(a), opina pela CONSTITUCIONALIDADE e 

JURIDICIDADE do Projeto de Lei n° 1.868/2020. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, em 28 de julho de 2020 

 

 
                                                
1 Parecer elaborado com assessoramento institucional do Analista Legislativo José João Correia de Oliveira 
Filho, Matrícula 290.858-1. 
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  PROJETO DE LEI N° 1.869/2020 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização 
da contraprova em exames positivos para 
detecção de coronavírus, e da apresentação de 
exame e contraprova com resultados positivos 
para que possa constar em atestado de óbito a 
informação de falecimento por COVID-19, no 
âmbito do Estado da Paraíba, e dá outras 
providências. PARECER PELA 
INCONSTITUCIONALIDADE. 

O Projeto de Lei é inconstitucional por afronta ao Princípio da Razoabilidade, onipresente no plano 
constitucional, que consubstancia uma pauta de natureza valorativa que emana diretamente das 
concepções de justiça, equidade, bom senso, prudência, e valores afins.   
Em que se pese a intenção do autor da propositura, que visa a correta informação sobre os dados da 
saúde pública do Estado, entendo que não há razoabilidade impor a obrigação para que todos os 
testes positivados para Covid-19 sejam refeitos, ainda mais quando existe a sintomatologia 
característica da doença presente no paciente que veio a óbito. Outrossim, deve-se ressalvar o 
alto valor de mercado para cada teste individual.  
 

AUTOR: Dep. Delegado Wallber Virgolino 

RELATOR: Dep. Taciano Diniz 

P  A  R  E  C  E  R   N°    259      /2020 

 

I – RELATÓRIO 
 
 A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, recebe, para análise e parecer, o 

Projeto de Lei n° 1.869/2020, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Delegado 

Wallber Virgolino, o qual “Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização da 

contraprova em exames positivos para detecção de coronavírus, e da apresentação de 

exame e contraprova com resultados positivos para que possa constar em atestado de 

óbito a informação de falecimento por COVID-19, no âmbito do Estado da Paraíba, e 

dá outras providências.” 

Instrução processual em termos.  

Tramitação na forma regimental. 

 É o relatório. 
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II - VOTO DO RELATOR 
 

A proposta legislativa em análise tem por objetivo obrigar a realização de 

contraprova para o resultado positivo em exame para detecção de contaminação por 

coronavírus, exigindo-se a apresentação de exame e contraprova com resultados 

positivos para que possa constar nos atestados de óbitos a informação de falecimento 

por COVID-19. 

Em sua justificativa o autor alega que a quantidade de óbitos por coronavírus tem 

sido motivo de muitos debates, tendo em vista que aqueles classificados como 

“suspeitos” são contabilizados como se positivos fossem, o que faz com que tais 

números elevem e sua veracidade seja temerária. Em suas palavras, argumenta também 

que: 

              
Em obediência aos trâmites do processo legislativo, a matéria fora distribuída a 

esta comissão permanente, a qual é encarregada da análise dos aspectos jurídico-

constitucionais das proposituras.  

Assim, no que tange ao aspecto material, verifica-se que o Projeto de Lei é 

inconstitucional por afronta ao Princípio da Razoabilidade, onipresente no plano 

constitucional, que consubstancia uma pauta de natureza valorativa que emana 

diretamente das concepções de justiça, equidade, bom senso, prudência, e valores afins 

 Acontece que, em que se pese a intenção do autor da propositura, que visa a 

correta informação sobre os dados da saúde pública do Estado, entendo que não há 

razoabilidade impor a obrigação para que todos os testes positivados para Covid-

19 sejam refeitos, ainda mais quando existe a sintomatologia característica da 
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doença presente no paciente que veio a óbito. Outrossim, deve-se ressalvar o alto 

valor de mercado para cada teste individual. 

Destaque-se que o Ministério da Saúde editou uma cartilha de Orientações para o 

preenchimento da Declaração de Óbito no contexto da Covid-19, nela recomenda-se o 

uso do termo “suspeita de COVID-19” quando a causa da morte ainda não estiver 

confirmada, mas houver suspeição, inclusive, ressalta que esta recomendação é 

internacional e tem por objetivo captar todos os óbitos possíveis pela doença. 

Nestas condições, opino, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 

1.869/2020. 

É o voto. 

 

Sala das Comissões, em 28 de julho de 2020. 

                                                 
Relator(a) 
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III - PARECER DA COMISSÃO 

 A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina, por unanimidade dos 

presentes, pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei n° 1.869/2020, nos 

termos do voto do relator. 

 

 É o parecer. 

Sala das Comissões, em 28 de julho de 2020. 
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PROJETO DE LEI N° 1.874/2019 
 

DISPONDO SOBRE O AUMENTO DA 

FAIXA DE ISENÇÃO DO CONSUMO DE 

ÁGUA DE 10M³ PARA 15M³ ÀS PESSOAS 

INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO DO 

BOLSA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DO DECRETO DE 

EMERGÊNCIA Nº 40.134/2020.  PARECER 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA 
MATÉRIA. 

Conforme disposto pelo STF no Recurso Extraordinário 728.783/SP, é 

inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que trate de isenção de tarifa de 

serviço público. O parlamentar tem a iniciativa para leis que tratem de benefícios em 
matéria tributária, mas, conforme disposto pelo STF no Recurso Extraordinário 
544.289/MS, as tarifas não tem natureza tributária. Segundo o STF, a iniciativa de 
leis sobre matéria é privativa do Chefe do Poder Executivo.  

AUTOR: Dep. Nabor Wanderley 
RELATOR(A): Dep. Ricardo Barbosa 

P  A  R  E  C  E  R   N°___260____/2020 

I - RELATÓRIO 
 

 A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, recebe, para análise e 
parecer, o Projeto de Lei n° 1.874/2020 de autoria do Excelentíssimo Deputado 

Nabor Wanderley, o qual amplia a faixa de isenção da tarifa social de água.  
A matéria constou no expediente do dia 10 de junho de 2020. 

Instrução processual em termos.  

Tramitação na forma regimental. 

O parecer foi elaborado com o assessoramento institucional do Consultor 

Legislativo Humberto Carlos do Amaral Gurgel Filho, matrícula nº 290.862-0. 

É o relatório. 
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II - VOTO DO RELATOR 
 

A proposta legislativa em análise, da lavra do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Nabor Wanderley é extremamente nobre, uma vez que, através da 

ampliação da isenção da tarifa social de agua de 10m³ para 15m³, mais pessoas em 
situação de vulnerabilidade serão beneficiadas. Ademais, é importante esclarecer 

que a matéria é extremamente relevante para a sociedade.   

 
Todavia, no que diz respeito a análise da constitucionalidade da 

proposição, não obstante ser permitido ao Deputado Estadual apresentar projetos 

de Lei de matéria tributária, conforme estabeleceu o STF na ADI 2.464, inclusive no 

que diz respeito a concessão de benefícios tributários, conforme entendimento do 
STF no RE 626.570, esta matéria padece de vícios de ordem formal, analisados 

a seguir. 

 
 Consoante o STF, no Recurso Extraordinário 544.289/MS, as tarifas não 

tem natureza tributária. Sendo assim, a legislação disponha sobre este assunto 
não tem matéria tributária.    

 
Neste sentido, tendo em vista o que ficou decidido pelo STF no Recurso 

Extraordinário 728.783/SP, é inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que 

trate de isenção de tarifa de serviço público. 

 

É importante salientar que nossa posição é inteiramente técnica, pois, no 
mérito temático, acreditamos que esta proposição é extremamente nobre, pois 

acreditamos que a população vulnerável deveria sim ter ampliada sua faixa de 
consumo para tarifa social. 
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Acontece que, por imperativo constitucional, não é permitido ao parlamentar 

dar iniciativa a leis que tratem desta matéria, sendo possível que o colega Deputado se 
utilize, nos termos regimentais, da INDICAÇÃO para sugerir ao Poder Executivo 

Estadual que adote esta importante medida. 

 

Assim, entendemos que, por não seguir o que determina a CF/88 e a 

jurisprudência do STF, esta proposição não deve ser admitida, pois padece de 
inconstitucionalidade formal, uma vez que a iniciativa é do Governador do 
Estado. 
 

 

Os grandes Tribunais Estaduais também estão aderindo a este entendimento  

e seguindo a orientação do STF, veja-se: 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

LEI MUNICIPAL - CRIAÇÃO DE ISENÇÃO DE TARIFA NO TRANSPORTE 

COLETIVO LOCAL - VÍCIO DE INICIATIVA - AUMENTO DE DESPESA SEM 

PREVISÃO DE RECURSOS - EXISTÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE 

VERIFICADA - É inconstitucional a Lei Municipal de Lins 5.349, de 2 de julho de 

2010, que instituiu hipótese de isenção de tarifa no transporte coletivo local, por 

vício de iniciativa. Ademais, tal proceder configura violação da independência e 
harmonia dos poderes, bem como criação de despesa sem previsão de recursos - 

Violação dos arts. 2o e 61, § 1, II, "b", da Constituição Federal, aplicáveis aos 

Municípios por força do princípio da simetria e "ex vi" dos arts. 5o, 25 e 47, XVIII, e 

144 da Constituição Estadual - Ação procedente. (TJSP;  Direta de 
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Órgão Julgador: Órgão Especial; São Paulo - São Paulo; Data do Julgamento: 
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Nestas condições, opino, seguramente pela inconstitucionalidade do 

  
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 “Comissão de Constituição, Justiça e Redação” 

 3
 

 

 
Acontece que, por imperativo constitucional, não é permitido ao parlamentar 

dar iniciativa a leis que tratem desta matéria, sendo possível que o colega Deputado se 
utilize, nos termos regimentais, da INDICAÇÃO para sugerir ao Poder Executivo 

Estadual que adote esta importante medida. 

 

Assim, entendemos que, por não seguir o que determina a CF/88 e a 

jurisprudência do STF, esta proposição não deve ser admitida, pois padece de 
inconstitucionalidade formal, uma vez que a iniciativa é do Governador do 
Estado. 
 

 

Os grandes Tribunais Estaduais também estão aderindo a este entendimento  

e seguindo a orientação do STF, veja-se: 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

LEI MUNICIPAL - CRIAÇÃO DE ISENÇÃO DE TARIFA NO TRANSPORTE 

COLETIVO LOCAL - VÍCIO DE INICIATIVA - AUMENTO DE DESPESA SEM 

PREVISÃO DE RECURSOS - EXISTÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE 

VERIFICADA - É inconstitucional a Lei Municipal de Lins 5.349, de 2 de julho de 

2010, que instituiu hipótese de isenção de tarifa no transporte coletivo local, por 

vício de iniciativa. Ademais, tal proceder configura violação da independência e 
harmonia dos poderes, bem como criação de despesa sem previsão de recursos - 

Violação dos arts. 2o e 61, § 1, II, "b", da Constituição Federal, aplicáveis aos 

Municípios por força do princípio da simetria e "ex vi" dos arts. 5o, 25 e 47, XVIII, e 

144 da Constituição Estadual - Ação procedente. (TJSP;  Direta de 
Inconstitucionalidade 0366707-28.2010.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; 
Órgão Julgador: Órgão Especial; São Paulo - São Paulo; Data do Julgamento: 
26/10/2011; Data de Registro: 11/11/2011) 
 

 
Nestas condições, opino, seguramente pela inconstitucionalidade do 

  
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 “Comissão de Constituição, Justiça e Redação” 

 4
 

 

projeto de lei n° 1.874/2019, pugnando por sua inadmissibilidade.  
 

É o voto. 
Sala das Comissões, em 27 de julho de 2020. 
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III - PARECER DA COMISSÃO 
 
 A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do Voto do 
Relator, opina, POR UNANIMIDADE dos presentes, pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei n° 1.874/2020, pugnando pela 

inadmissibilidade da proposição. 

 

 É o parecer. 

 

Sala das Comissões, em 27 de julho de 2020. 
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PROJETO DE LEI N° 1.879/2020 
 

“Estabelece como essenciais, inclusive em períodos de calamidade 
pública, as atividades das imobiliárias, escritórios imobiliários e 
corretores de imóveis, e dá outras providências”. - Parecer pela 
INCONSTITUCIONALIDADE da matéria.  
 

- Não obstante a matéria poder ser tratada em âmbito estadual, a definição das atividades essenciais 
é matéria afeta a função administrativa, típica do Poder Executivo;  
- Dessa forma, não poderia o parlamentar apresentar propositura no sentido de definir quais 
atividades seriam consideradas essenciais e deveriam se manter ativas neste período, uma vez que 
tal decisão se insere no campo da gestão administrativa;  
- A lei representa norma de caráter geral e abstrato, e a necessidade de realização de atividades em 
recintos reservados, ou mesmo em espaços públicos abertos é situação que deve ser ponderada no 
caso concreto, principalmente no contexto atual de pandemia, carecendo de análise subjetiva;  
- Assim, não poderia uma lei genérica normatizar que tais atividades são essenciais e devem 
acontecer em todo o estado, porquanto tal permissão necessita da análise de vários fatores, como o 
número de infectados das localidades, o grau de comprometimento do sistema de saúde, o número 
de testes disponíveis etc;  
- Competência legislativa municipal - art. 30, I, da CF/88 - assuntos de interesse local. 
 
AUTOR(A): Dep. Del. Wallber Virgolino 
RELATOR(A): Dep. Ricardo Barbosa 

P  A  R  E  C  E  R --  N°        261           /2020 

 
I – RELATÓRIO 
 
  A Comissão de Constituição, Justiça e Redação recebe para exame e 

parecer o Projeto de Lei nº 1.879/2020, de autoria d o Deputado Del. Wallber 
Virgolino, o qual visa reconhecer a essencialidade dos serviços prestados pelas 

imobiliárias e corretores de imóveis, inclusive nos períodos de calamidade pública, 

bem como estabelece a vedação de quaisquer determinações do Poder Público no 

sentido da interrupção de tais atividades. 

  A propositura também estabelece que o Poder Executivo poderá 

regulamentar o funcionamento de tais atividades, considerando as peculiaridades do 

momento. 

  A matéria constou no expediente do dia 18 de junho de 2020. 
  Instrução processual em termos. 

 Tramitação na forma regimental. É o relatório. 
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II - VOTO DO RELATOR 
 
 II.I – Da justificativa apresentada: 
 

 A proposição em análise tem por objetivo garantir o exercício das 

atividades de natureza imobiliária, a partir do reconhecimento por lei de sua 

essencialidade.  

 Segundo o autor da propositura, devido a proibição de funcionamento 

destas atividades por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, mediante 

atos governamentais de várias esferas administrativas, os referidos profissionais 

estão enfrentando extremas dificuldades financeiras. Além disso, também aparece 

como consequência da proibição dessas atividades uma notória queda no 

faturamento do mercado imobiliário.  

 Entretanto, alega o nobre parlamentar que, diferentemente das 

referidas atividades imobiliárias, os cartórios extrajudiciais, que atuam com outros 

componentes relacionados aos setores da construção civil e do mercado imobiliário, 

estão com seu funcionamento garantido por provimentos do Conselho Nacional de 

Justiça. 

 Nestas condições, defende o autor da matéria que, mediante a adoção 

das cautelas necessárias para a sanitização dos ambientes, não haveria razão para 

justificar o impedimento do funcionamento das atividades dos corretores e 

imobiliárias. Cabendo ao parlamento não apenas reconhecer sua essencialidade, 

mas também garantir seu funcionamento, proibindo sua suspensão por quaisquer 

atos emitidos por quaisquer outras autoridades de hierarquia inferior. Sendo estas, 

em breve síntese, as razões apresentadas para a apreciação da matéria por esta 

Casa Legislativa. 

 
II.II – Da análise técnica e jurídica da CCJR: 

 

 De início, nos termos do art. 31, inciso I do Regimento Interno desta 

Casa, cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação examinar a 
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admissibilidade das proposições em geral, quanto à constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade, regimentalidade, técnica legislativa e redação. 
 Neste sentido, devemos registrar que a União, através da Lei Federal 

nº 7.783/1.989, mais conhecida como a Lei Geral de Greve, definiu quais serviços e 

atividades são consideradas essencais, o qual, por sua vez, norteia o entendimento 

sobre tal questão. Vejamos o art. 10 da referida lei: 

 
“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia 
elétrica, gás e combustíveis; 
II - assistência médica e hospitalar; 
III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 
IV - funerários; 
V - transporte coletivo; 
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
VII - telecomunicações; 
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais 
nucleares; 
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;   
XI compensação bancária. 
XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência 
social e a assistência social;           
XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por 
meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de 
reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e               
XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.      
 XV - atividades portuárias.” 

 

 Todavia, no atual contexto de pandemia da COVID19, bem como do 

imperativo de isolamento social como forma de seu enfrentamento, é sabido que os 

Estados e Municípios, a partir da decretação de camilidade pública, passaram a 

definir, de acordo com a realidade e intetesse locais, quais atividades e serviços 

seriam essenciais e, assim, continuariam ativos enquanto perdurar a situação. 

 Nesse aspecto o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, firmou entendimento no sentido de que, por 
se tratar de saúde pública, matéria de competência comum, nos termos do art. 23, 
II, da CF/88, a União pode legislar sobre o tema, mas o exercício desta competência 

deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes.  Assim, leis e decretos  
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federais não afastam os atos a serem praticados pelos estados, pelo Distrito Federal 

e pelos municípios, coexisitndo as várias espécies normativas. 

 Ocorre que, não obstante a matéria possa ser tratada em âmbito 
estadual, a definição das atividades essenciais para fins de enfrentamento a 
COVID19 é uma matéria afeta a função administrativa, típica do Poder 
Executivo. 

 Assim sendo, não poderia o parlamentar apresentar propositura no 

sentido de definir quais atividade seriam consideridas essenciais e deveriam se 

manter ativas neste período, uma vez que tal decisão se insere no campo da gestão 
administrativa. 

 Mais precisamente, a lei representa norma de caráter geral e 
abstrato, e a necessidade de realização de atividades comerciais em espaços 

públicos abertos, ou mesmo em recintos fechados, como por exemplo escritórios, é 

situação que deve ser ponderada no caso concreto. Principalmente no contexto 

atual de pandemia pela COVID19, carecendo de análise subjetiva. 
 Desta feita, não poderia uma lei genérica normatizar que tais 

atividades são essenciais e devem acontecer em todo o Estado. Posto que tal 

permissão necessita da análise de vários fatores, como o número de infectados das 

localidades, o grau de comprometimento do sistema de saúde, o número de testes 

disponíveis etc.  

 Logo, é a realidade social de cada localidade que definirá se tais 

atividades são possíveis em detrimento do imperativo de isolamento social. O que 
mais uma vez demonstra ser esta uma atribuição do Poder Executivo, definindo 

se as medidas adotadas no enfrentamento da pandemia (medidas de gestão da 

saúde pública) permitem um maior grau de abertura e como consequência, quais 

atividades podem voltar a ser realizadas de forma segura. 

 Por fim, também entendemos que o projeto carrega matéria 

relacionada às peculiaridades de cada municipalidade, por buscar garantir o 

funcionamento das atividades de natureza imobiliária. Matéria esta que, como 

sabemos, pertence à competência legislativa dos Municípios, de acordo com o art. 
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30, I, da CF/88, o qual define caber aos Municípios legislar sobre assuntos de 

interesse local. 
 

 II.III - Conclusão: 
 

 Ante o exposto verifica-se que a proposta parlamentar, além de violar a 

competência do Poder Executivo, tratando sobre matéria puramente administrativa e 

de gestão, de acordo com o art. 63, §1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição 

Paraibana, também revela conteúdo condizente à competência legislativa municipal, 
violando assim o art. 30, I, da CF/88. 

 Nestas condições, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto 
de Lei n° 1.879/2020. 

  
 É como voto. 

  

 Reunião remota, em 28 de julho de 2020. 
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III - PARECER DA COMISSÃO 
 

 A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina, por 

unanimidade dos presentes, pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei n° 
1.879/2020, nos termos do voto da relatoria. 

 É o parecer. 

 Reunião remota, em 28 de julho de 2020. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.880/2020 

Dispõe sobre a garantia de percepção dos plantões 
extras aos profissionais da segurança pública, quando 
afastados do serviço em razão de contaminação pela 
Covid-19, e dá outras providências. Exara-se parecer 
pelaconstitucionalidade da matéria. 

 
 
AUTOR (A): DEP. DEL. WALLBER VIRGOLINO 
 
RELATOR (A): DEP.TACIANO DINIZ 
 

P A R E C E R   Nº       262          /2020 

 

I - RELATÓRIO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação recebe para análise e 

parecer o Projeto de Lei nº 1.880/2020, de autoria doDeputadoDel. Wallber 

Virgolino,o qual “dispõe sobre a garantia de percepção dos plantões extras aos 

profissionais da segurança pública, quando afastados do serviço em razão de 

contaminação pela Covid-19, e dá outras providências”. 

A matéria constou no expediente do dia 18 de junho de 2020. 

Instrução processual em termos. 

Tramitação naforma regimental. 

É o relatório.   
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

 

II – VOTO DO RELATOR 
 

A proposta legislativa em epígrafe tem o objetivo, nos termos do seu 

artigo 1º,de assegurar o recebimento dos valores relativos aos plantões extras aos 

profissionais de segurança pública, quando afastados do serviço em razão de 

contaminação pela Covid-19. 

O §1º do art. 1º prevê que a gratificação assegurada pela Lei 

compreende os servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e 

Agentes Socioeducativos da Paraíba; já o § 2º estabelece que o valor dos plantões 

extras assegurados corresponde a 120 (cento e vinte) horas mensais. 

Por sua vez, o art. 2º dispõe que o valor correspondente aos plantões 

extras perdurará caso o profissional tenha sequelas em decorrência da Covid-19, 

devidamente comprovadas por junta médica. 

Por fim, o art. 3º prevê a entrada em vigor da Lei na data de sua 

publicação. 

Em sua justificativa, o Deputado autor faz as seguintes considerações: 
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Pois bem, feito esse breve resumo do conteúdo do Projeto, 

efetivamente cabe a esta Comissão, nos termos do art. 31, I, “a” da Resolução 

1.578/2012 (Regimento Interno da ALPB), analisar os aspectos “constitucional, 

legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos [...] para efeito de 

admissibilidade e tramitação [...]”. 

 

É fundamental apontar que o propósito do Deputado autor é o mais 

nobre e justo possível. Profissionais da área de segurança públicaarriscam suas 

vidas diariamente em prol da segurança de toda a coletividade. Enquanto muitos 

de nós estão em casa, juntamente com suas famílias, devidamente protegidos, 

esses profissionais estão nas ruas, combatendo a criminalidade e, por 

consequência, expostos à contaminação pelo Covid-19. Como forma de diminuir 

um pouco esse último problema, surge a propositura em tela, com o objetivo de 

garantir que, ainda que tenham a sua saúde comprometida, esses profissionais 

venham a ter o sustento das suas famílias garantido. Vivemos uma situação de 

anormalidade, então medidas diferenciadas devem ser adotadas para proteger de 

forma especial os servidores de serviços essenciais. 

A manutenção dos valores referentesa plantões extras, por ser medida 

excepcional, que beneficiará apenas os profissionais que necessitem se afastar em 

decorrência de contaminação pelo coronavírus, não trará impacto financeiro 

relevante aos cofres públicos. 

Importante ressaltar que esta comissão possui precedentes no sentido 

de salvaguardar a remuneração dos profissionais de linha de frente no combate 

ao coronavírus que venham a ser acometidos por esta doença e precisem 

ausentar-se de suas atividades momentaneamente (Lei Ordinário nº 

11.729/2020). 
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decorrência de contaminação pelo coronavírus, não trará impacto financeiro 

relevante aos cofres públicos. 

Importante ressaltar que esta comissão possui precedentes no sentido 

de salvaguardar a remuneração dos profissionais de linha de frente no combate 

ao coronavírus que venham a ser acometidos por esta doença e precisem 

ausentar-se de suas atividades momentaneamente (Lei Ordinário nº 

11.729/2020).  
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Portanto, diante do exposto,posiciono-me pela 

constitucionalidadedo Projeto de Lei 1.880/2020. 

  É como voto. 

   Sala das Comissões, 27 de julhode 2020. 
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III– PARECER DA COMISSÃO 

  A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade 

dos presentes, é pela constitucionalidade do Projeto de Lei nº 1.880/2020,nos 

termos do Voto do(a) Relator(a). 

 

  É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. 

 

 
 


