iscussão o parecer. A presidente solicitou a secretária, deputada Camila
oscano, a leitura da justificativa desta propositura. Após a leitura, a deputada
stela Bezerra, considerou os motivos elencados insuficientes, mais uma vez
licitou aos assessores das comissões técnicas que fosse recomendado aos
eputados que seguissem os pré-requisitos constantes no regimento Interno para
s r concedido essa Comenda. A deputada Camila Toscano foi da mesma opinião
acrescentou que era preciso ter maior rigor na concessão desta homenagem
ra que seja mais valorizada até mesmo pelos homenageados. Não havendo
em quisesse discutir, em votação, o parecer foi aprovado com dois votos dos
putados Lindolfo Pires e Camila Toscano e duas abstenções, dos deputados
ísio Maia e Estela Bezerra. Discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária
n 1988/2018 do deputado Lindolfo Pires - Fica denominado de 2° Sgt BM
J sélio de Sousa Leite a 2a Companhia Independente de Bombeiros Militar, no

unicípio de Catolé do Rocha, neste Estado. A relatora deputada Camila
T scano proferiu parecer pela constitucionalidade. Sem discussão, o parecer foi
a rovado por unanimidade. Foi retirado de pauta o Projeto de Resolução n"
2 9/2018 do deputado Janduhy Carneiro - Concede a Medalha de Honra ao
érito Maçônico "Maçom Luiz Gonzaga" ao Sr. Aderaldo Pereira de Oliveira,
p r seus relevantes serviços. A senhora presidente informou que toda a pauta foi
a reciada, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
re nião.Lavrando a presente Ata, a redatora Adriana de Menezes Leite,
A sistente Técnico Legislativo, que depois de lida e aprovada será rubricada em
to as as folhas e assinada pela presidente deputada Estela Bezerra, conforme o
di posto no Art. 60, do RI desta Casa Legislativa. Sala das Comissões, João
P ssoa, 06 de novembro de 2018 .
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iscussão e votação do Projeto de Lei Ordinária n" 1973/2~1
a~
aniela Ribeiro - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos \st
1
si
omerciais utilizarem canudos fabricados com produtos bioa~~raCfá~is ,Ç)<tl
milares no Estado da Paraíba, e dá outras providências. A deputada- Estela
ezerra pediu vistas. Discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária n"
1 75/2018 do deputado Bruno Cunha Lima - Institui, no âmbito do Estado da
araíba, o Dia Mundial Sem Carro, dentro da programação institucional do meio
a biente. A relatora deputada Camila Toscano proferiu parecer pela
c nstitucionalidade. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade.
iscussão e votação do Projeto de Lei Ordinária n" 1976/2018 do deputado
J tay Meneses - Estabelece a obrigação dos estabelecimentos veterinários,
q ando constatarem indícios de maus tratos nos animais atendidos, comunicar o
f to à Polícia Civil. A relatora deputada Camila Toscano, em substituição ao
d putado Hervázio Bezerra, proferiu parecer pelo arquivamento do Projeto, por
já existir lei de igual teor. Sem discussão, o parecer foi aprovado por
u animidade. O Projeto de Lei Ordinária n" 1977/2018 do deputado Jutay
eneses foi retirado de pauta. Discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária
n 1978/2018 do deputado Raniery Paulino - Dispõe sobre as condições
a pliativas da publicidade nos procedimentos licitatórios do Governo do Estado
d Paraíba e dá outras providências. A relatora Camila Toscano proferiu parecer
p la prejudicialidade. Sem discussão, ° parecer foi aprovado por unanimidade.
D scussão e votação do Projeto de Lei Ordinária n? 1979/2018 do deputado
J vá Campos - Concede o Título de Cidadania Paraibano ao advogado, Doutor
J ão de Deus Quirino Filho, pelos relevantes serviços prestados ao Estado da
P aíba. A relatora Camila Toscano proferiu parecer pela constitucionalidade.
S m discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do
P jeto de Lei Ordinária n" 1980/2018 do deputado João Gonçalves - Concede o
Tí ulo de Cidadã Paraibana a Sra. Luiza Guilherme Holanda pelos relevantes
se iços prestados ao Estado da Paraíba. A relatora Camila Toscano proferiu
p ecer pela constitucionalidade. Sem discussão, o parecer foi aprovado com a
m ioria dos votos, com abstenção do deputado Anísio Maia. Discussão e
v ação do Projeto de Lei n" 1982/2018 do deputado Ricardo Barbosa - Dispõe
so re a devolução de taxa de matrícula pelas instituições de ensino superior
pr vadas do Estado da Paraíba. A relatora Camila Toscano proferiu parecer pela
co stitucionalidade. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade.
Di cussão e votação do Projeto de Lei n" 1987/2018 do deputado Raniery
Pa lino - Concede o Título de Cidadania Paraibano ao Senhor Rafael Monteiro
R elo da Nóbrega. O relator deputado Lindolfo Pires, em substituição ao
de utado Hervázio Bezerra, proferiu parecer pela c~ionalidade.
Em
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lo alizada neste Estado. A relatora Camila Toscano profer·
e~
c nstitucionalidade. Sem discussão, o parecer foi aprovado\cP
D scussão e votação do Projeto de Lei n" 1940/2018 do deputátIR o;,.a~Cogeia
\~~
f""'
Li a - Reconhece a organização não governamental Instituto 'aê-cl?~q'tlisae
E tensão Perspectivas e Desafios e Humanização do Direito CivilC nstitucional- IDCC, como instituição de utilidade pública estadual. O relator
de utado Lindolfo Pires proferiu parecer pela constitucionalidade, o qual, sem
di cussão foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei
n" 1967/2018 do deputado Janduhy Carneiro - Declara de Utilidade Pública
Es adual a Associação Paraibana de Orquidófilos, no município de João Pessoa.
A relatora Camila Toscano, em substituição ao deputado Hervázio Bezerra,
pr feriu parecer pela constitucionalidade, sem discussão, o parecer foi aprovado
po unanimidade. Ato contínuo, foi incluído na pauta o Projeto de Lei Ordinária
n" 1996/2018 do deputado Branco Mendes - Declara de utilidade pública o
cl e de Tiro de Cajazeiras, com sede na cidade de Cajazeiras e dá outras
pr vidências. Foi pedido vistas deste projeto pela deputada Estela Bezerra.
D do continuidade, o Projeto de Lei Ordinária n" 1919/2018 do deputado
Ri ardo Barbosa foi retirado de pauta. Discussão e votação do Projeto de Lei
Or inária n" 1929//2018 do deputado Hervázio Bezerra - Dispõe sobre a
pre tação de assistência religiosa, capelania, nas entidades civis e militares, nos
est belecimentos de ensino, saúde mental, prisional civis e militares, sócio
ed cativos, hospitais públicos e privados, no âmbito do Estado da Paraíba e dá
out as providências. O parecer do deputado Lindolfo Pires foi pela
co stitucionalidade. Em discussão, a deputada Estela Bezerra sugeriu que este
pro eto houve duas emendas; uma modificativa e outra suspensiva. Sem
dis ussão, o parecer foi aprovado com as emendas, por unanimidade. O Projeto
de ei Ordinária n? 1958/2018 do deputado Anísio Maia foi retirado de pauta.
Dis ussão e votação do Projeto de Lei n" 1965/2018 do deputado Nabor
Wa derley - Dispõe sobre a institucionalização de penalidade administrativa de
mu a para os casos de assédio sexual registrados no âmbito do Estado da
Par íba, e dá outras providências. O relator deputado Lindolfo Pires, em
sub tituição ao deputado Hervázio Bezerra, proferiu parecer pela
inc nstitucionalidade. Sem discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade.
Dis ussão e votação do Projeto de Lei n? 1971/2018 do deputado Bruno Cunha
Li
- Concede o Título de Cidadania Paraibana ao Excelentíssimo Senhor
Rey aido Soares da Fonseca, Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A
pres dente deputada Estela Bezerra retirou de pauta este Projeto para que o autor
da ropositura colocasse na justificativa da propositura os pré-requisitos, para
ser oncedido essa Comenda, que constam no regimento Interno da Casa.
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ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
"Casa de Epitácio Pessoa"
Comissão de Constituição, Justiça e Redação

ATA DA 23a. REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, DA 4a.
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18a. LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO
DE 2018.
nove horas e trinta minutos do dia 06 de novembro do ano de dois mil e
oito, no Plenário Judivan Cabral, sob a presidência da deputada Estela
B zerra, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação
d Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba para deliberar sobre as matérias
c stantes na Pauta. Havendo número regimental, a presidente deputada Estela
B zerra declarou abertos os trabalhos da 23a Reunião Ordinária da Comissão de
P rmanente de Constituição, Justiça e Redação, que contou com as presenças
d s membros: deputado Lindolfo Pires, deputada Camila Toscano e o deputado
ísio Maia, substituiu o deputado João Gonçalves. Ato contínuo, a presidente
c nvidou a deputada Camila Toscano para secretariar os trabalhos, a quem
s icitou a leitura do Expediente que constou; a leitura da Ata da 22a Reunião
O dinária desta Comissão. Postas em discussão e votação, a Ata foi aprovada
p r unanimidade e sem restrições e também, leu o Edital de Convocação para
e a reunião. Dando continuidade, iniciou a Ordem do Dia. De posse da palavra
a ecretária deputada Camila Toscano deu início a leitura da pauta. Discussão e
v tação da Proposta de Emenda Constitucional n° 27/2018 do deputado Anísio
aia - Insere no Artigo 196 da Constituição Estadual a publicidade da lista de
e era dos pacientes e procedimentos na rede pública de saúde do Estado da
P raíba. Foi pedido vistas pela deputada Estela Bezerra. Discussão e votação
d s Projetos de Lei que dispensa a deliberação do plenário. Discussão e votação
d Projeto de Lei n" 1249/2017 do deputado Raniery Paulino - Declara de
U ilidade Pública a Associação Comercial e Empresarial de Guarabira,

