
DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO - Terça-Feira, 01 de Dezembro de 202014
Comandante Geral da Polícia, para a implantação de ronda rural no 
município de São Domingos de Pombal -PB.

- 12.175/2020 – DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo nos 
termos do art. 112 do regimento interno desta Casa Legislativa, que 
seja encaminhada manifestação de Apelo 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 no município de São Domingos de Pombal -PB.

- 12.176/2020 – DO DEPUTADO INÁCIO FALCÃO – Requerendo 
nos termos do art. 112, c/c 117 do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, que seja encaminhada manifestação de Apelo ao Senhor 
Secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, 
no sentido que sejam distribuídas 900 mudas de árvores frutíferas, as 
comunidades rurais, do município de São Domingos de Pombal-PB.

- 12.177/2020 – DO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS – Requerendo 
que seja encaminhado expediente, em caráter de urgência, aos 
Excelentíssimos Senhores Presidente da República, Presidente 
da Câmara Federal, Presidente do Senado, Deputados Federais e 
Senadores Paraibanos, no sentido de prorrogar a vigência do decreto 
de calamidade pública – Decreto Legislativo Federal Nº 06, de 20 
de março de 2020, bem como prorrogar o pagamento do benefício 
assistencial até o mês de abril de 2021, a fim de minimizar os efeitos 
financeiros provocados pela crise da pandemia do novo Coronavírus 
(covid-19), especialmente da população mais pobre e vulnerável do 
Brasil.

- 12.178/2020 – DO DEPUTADO GALEGO SOUZA – Requerendo, 
com fulcro no artigo 112 c/c 117 inciso XVIII, da Consolidação do 
Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um Voto 
de Aplauso ao Advogado Carlos Frederico Nóbrega Farias, pela 
conquista e reconhecimento como um dos mais admirados escritório 
de advocacia em 2020, o “Escritório Nóbrega Farias”, publicado pela 
“Análise Advocacia 2020”.

- 12.179/2020 – DO DEPUTADO EDUARDO CARNEIRO – Solicitando a 
prefeitura municipal de João Pessoa e a Secretaria de Infraestrutura 
-SEINFRA, a construção de uma praça no José Américo, na cidade de 
João Pessoa-PB.

- 12.180/2020 – DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Governador do Estado da Paraíba a manutenção na estrutura do 
Parque Ecológico de Bodocongó em Campina Grande-PB.

- 12.181/2020 – DA DEPUTADA CIDA RAMOS – Encaminhando Apelo 
ao Governador do Estado da Paraíba, solicitando a instalação de um 
centro de hemodiálise e a reabertura do hemocentro no município 
de Picuí, para atender os doze municípios da 4ª região de saúde da 
Paraíba.

- 12.182/2020 – DO DEPUTADO LINDOLFO PIRES – Requerendo na 
forma regimental do art. 117, inciso XIX, que seja encaminhado 
Apelo ao Senhor Marcus Vinícius Fernandes Neves, Presidente 
da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, para que, 
considerando nossa solicitação anterior quanto ao desmonte dos 
equipamentos da ETA do Alto do DNOCS serem utilizados na adutora 
de capivara, aquela companhia autorize a realização dos serviços 
necessários objetivando a regularização do abastecimento de água 
de Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, Distrito de São Pedro, São Francisco, 
Bernardino Batista, Joca Claudino, Poço de José de Moura e Poço 
Dantas, uma vez que seus moradores estão enfrentando sérias 
dificuldades decorrentes da constante falta de água.

- 12.183/2020 – DO DEPUTADO EDUARDO CARNEIRO –Solicitando 
àPrefeitura Municipal de João Pessoa e àSecretaria de Infraestrutura 
- SEINFRA, a construção do mercado público no bairro José Américo, 
na cidade de João Pessoa/PB.

- 12.184/2020 – DO DEPUTADO DELEGADO WALLBER VIRGOLINO 
–Requerendo ao Governo do Estado do Estado da Paraíba que 
convoque os habilitados no concurso da Polícia Militar do Estado da 
Paraíba para realizarem as demais etapas do concurso, bem como, 

se necessário, promova a realização de um novo concurso público, 
visando diminuir o déficit nos quadros da instituição.

- 12.185/2020 – DO DEPUTADO RICARDO BARBOSA –Requeiro a 
Vossa Excelência, na forma do art. 117, inciso XV, combinado com 
os arts. 155 e 156, inciso II do Regimento Interno da Casa (Resolução 
nº 1.578/2012), depois de ouvido o Plenário, que seja concedida a 
Urgência Urgentíssima, para apreciação da Ordem do Dia da Sessão 
Ordinária do dia 25 de novembro do corrente ano, as propositura 
abaixo relacionadas: a) PLO nº 2.254/2020 – do Governador do 
Estado – Dispõe sobre a criação do Fundo de Custeio do Sistema 
de Proteção Social dos Militares do Estado da Paraíba – SPSM/PB, 
estabelecido pelo Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, altera 
as normas sobre pensões militares previstas na Lei nº 3.765/1960, 
nos termos da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e 
dá outras providências. b) PLO nº 2.262/2020 – do Governador do 
Estado – Autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão de uso de 
área pública que especifica, e dá outras providências.

- 12.186/2020 – DO DEPUTADO CIDA RAMOS –Requer prorrogação 
dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 
Feminicídio, cujo intuito é apurar, debater e indicar políticas públicas 
de enfrentamento ao feminicídio na Paraíba.

- 12.187/2020 – DA DEPUTADA CIDA RAMOS – Formulando Moção 
de Aplauso à Delegada da Polícia Civil da Paraíba e coordenadora das 
Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres no Estado, 
Dra. Maísa Felix Ribeiro de Araújo, pelo “Prêmio Viva 2020”, que 
reconhece o trabalho das pessoas que se destacaram na atuação 
em defesa dos direitos e no enfrentamento à violência de gênero no 
Brasil.

- 12.188/2020 – DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Governador do Estado da Paraíba e ao Secretário de Estado da 
Administração Penitenciária, a troca dos colchões do alojamento 
dos policiais militares da Penitenciária Regional de Campina Grande 
Raimundo Asfora (Serrotão).

- 12.189/2020 – DO DEPUTADO LINDOLFO PIRES – Requeiro, nos 
termos do art. 117, XVII, do Regimento Interno, que seja consignado 
Voto de Pesar pelo falecimento de Francisca Santa Nóbrega Oliveira, 
ex-prefeita de Vieirópolis, ocorrida hoje, no Hospital Universitário, 
nesta Capital.

- 12.190/2020 – DO DEPUTADO MOACIR RODRIGUES – Requerendo 
a Vossa Excelência, na forma regimental, no âmbito da Comissão 
Permanente de Desenvolvimento, Turismo e Meio-Ambiente, a 
realização de visita técnica a obra do sistema adutor que liga o açude 
de Boqueirão ao Açude de Riacho de Santo Antônio que encontra-
se paralisada, localizada no próprio município de Riacho de Santo 
Antônio.

- 12.191/2020 – DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, que seja realizada uma recontagem dos votos das eleições 
municipais, devido às inúmeras denúncias de fraude na apuração do 
pleito de 2020.

- 12.192/2020 – DO DEPUTADO EDUARDO CARNEIRO – Solicitando 
à Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa – Sedes a 
reforma da cozinha comunitária do bairro do Taipa.

- 12.193/2020 – DO DEPUTADO EDUARDO CARNEIRO – Solicitando à 
Seinfra – Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - o calçamento 
das ruas do bairro Costa e Silva, na cidade de João Pessoa/PB.

- 12.194/2020 – DO DEPUTADO JÚNIOR ARAÚJO – Formulando Votos 
de Pesarpelo falecimento da ex-prefeita do município de Vieirópolis - 
PB, Francisca Santa Nóbrega Oliveira, vítima da covid-19.

- 12.195/2020 – DO DEPUTADO CABO GILBERTO SILVA – Solicitando ao 
Promotor de Justiça do Ministério Público da Paraíba e coordenador 
do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (NCAP), que adote 
providências acerca das condições de precariedade da estrutura 


