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Poder Legislativo

Recife, sábado, 16 de outubro de 2021

I - ações de conscientização sobre a importância de proteção do aleitamento materno, lembrando o dia 21 de maio de 1981,
quando ocorreu a Assembleia Mundial da Saúde que aprovou o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do
Leite Materno, primeiro instrumento de cooperação global em defesa dos direitos da mãe e de seu filho à amamentação; (AC)

Leis

II - a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar - International Baby Food Action Network (IBFAN); e, (AC)

LEI Nº 17.446, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera a Lei nº 16.724, de 9 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre o benefício do pagamento de
meia entrada para doadores regulares de sangue
ou de medula óssea em espetáculos artísticoculturais e esportivos realizados no âmbito do
Estado de Pernambuco, originada de Projeto de
Lei de autoria da Deputada Delegada Gleide
Ângelo, a fim de estender o benefício às pessoas
transplantadas e aos doadores de órgãos ou
tecidos.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do art. 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A Ementa da Lei nº 16.724, de 9 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

III - a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes e Crianças de 1ª Infância, Bicos, Chupetas e
Mamadeiras (NBCAL), que é um conjunto de normas que regulam a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos
destinados a recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade, como leites, papinhas, chupetas e mamadeiras.” (AC)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 15 de outubro do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 200º
da Independência do Brasil.
ERIBERTO MEDEIROS
Presidente
O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DO DEPUTADO CLODOALDO MAGALHÃES - PSB

LEI Nº 17.448, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

“Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para pessoas transplantadas e para doadores de órgãos ou
tecidos, inclusive doadores regulares de sangue ou de medula óssea, em espetáculos artístico-culturais e esportivos
realizados no âmbito do Estado de Pernambuco e dá outras providências.” (NR)

Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019,
que institui o Código Estadual de Defesa do
Consumidor de Pernambuco, originada de Projeto
de Lei de autoria do Deputado Rodrigo Novaes, a
fim de revogar dispositivo desta Lei.

Art. 2º A Lei nº 16.724, de 9 de dezembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Fica assegurado às pessoas transplantadas e aos doadores de órgãos ou tecidos, inclusive aos doadores
regulares de sangue ou de medula óssea, o acesso às salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e
circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território do Estado de Pernambuco,
promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou privados, mediante pagamento da
metade do preço do ingresso efetivamente cobrado ao público em geral. (NR)
.................................................................................................................................
Art. 2º O benefício de que trata esta Lei, relativamente aos doadores regulares de sangue e/ou medula óssea, somente
será concedido àqueles doadores considerados aptos por entidade reconhecida pelo Governo do Estado de
Pernambuco, respeitadas as portarias e resoluções do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), mediante a apresentação dos seguintes documentos: (NR)
.................................................................................................................................
Art. 2º-A. O benefício de que trata esta Lei, relativamente às pessoas transplantadas e aos doadores de órgãos ou
tecidos, somente será concedido àqueles que tenham sua condição comprovada mediante apresentação de documento
oficial emitido pelo órgão governamental competente.” (AC)

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do art. 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta
e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogado o inciso V do § 1º do art. 35 da Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após 30 dias da data de sua publicação.
Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 15 de outubro do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 200º
da Independência do Brasil.
ERIBERTO MEDEIROS
Presidente
O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DO DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ - PP

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 15 de outubro do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 200º
da Independência do Brasil.

LEI Nº 17.449, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

ERIBERTO MEDEIROS
Presidente
O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DO DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ – PP

Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017,
que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas
Comemorativas do Estado de Pernambuco, define,
fixa critérios e consolidas Leis que instituíram
Eventos e Datas Comemorativas Estaduais,
originada de Projeto de Lei de autoria do Deputado
Diogo Moraes, a fim de incluir o Dia Estadual de
Conscientização da Síndrome de Tourette.

LEI Nº 17.447, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de
2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e
Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco,
define, fixa critérios e consolida as Leis que
instituíram Eventos e Datas Comemorativas
Estaduais, originada de Projeto de Lei de autoria
do Deputado Diogo Moraes, a fim de incluir o Dia
Estadual de Proteção do Aleitamento Materno.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do art. 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:
“Art. 309-B. Dia 10 de outubro: Dia Estadual de Conscientização da Síndrome de Tourette. (AC)
Parágrafo único. No dia referido no caput, a sociedade civil poderá promover atividades de formação pedagógica nas
escolas públicas do Estado, com o intuito de conscientizar sobre a Síndrome de Tourette.” (AC)

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do art. 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:
“Art. 126-D. Dia 21 de maio: Dia Estadual de Proteção do Aleitamento Materno. (AC)
Parágrafo único. Na data prevista no caput, a sociedade civil, no âmbito do Estado de Pernambuco, poderá promover:
(AC)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 15 de outubro do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 200º
da Independência do Brasil.
ERIBERTO MEDEIROS
Presidente
O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DA DEPUTADA ALESSANDRA VIEIRA - PSDB
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LEI Nº 17.450, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de
2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e
Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco,
define, fixa critérios e consolidas Leis que
instituíram Eventos e Datas Comemorativas
Estaduais, originada de Projeto de Lei de autoria
do Deputado Diogo Moraes, a fim de incluir o
“Maio Cinza”, Mês Estadual da Conscientização
do Câncer de Cérebro.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do art. 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

Distrito de Caraíbas ao Projeto Fulgêncio, no
Município de Santa Maria da Boa Vista.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do art. 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de Rodovia Vereador Pedro Juscelino Gomes da Silva, a Rodovia Estadual PE-550, que liga o
Distrito de Caraíbas ao Projeto Fulgêncio, no município de Santa Maria da Boa Vista.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 15 de outubro do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 200º
da Independência do Brasil.
ERIBERTO MEDEIROS
Presidente

Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:
O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES - PP
“Art. 158-A. Durante todo o mês de maio: Mês Estadual “Maio Cinza”, dedicado à conscientização sobre o câncer
cerebral. (AC)
Parágrafo único. No mês referido no caput, a sociedade civil poderá promover campanhas de realização de consultas
médicas e exames clínicos e laboratoriais para o diagnóstico da doença.” (AC)

LEI Nº 17.453, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 15 de outubro do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 200º
da Independência do Brasil.

Denomina Ponte Alcindo Bezerra Aragão, a ponte
que liga a Avenida Prefeito Teófanes Ferraz Torres
Filho à Avenida João Francisco Aragão, no
Município de Santa Cruz do Capibaribe.

ERIBERTO MEDEIROS
Presidente
O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES - PP

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do art. 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

LEI Nº 17.451, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
Declara a jornalista, poetisa, ativista política e
militante feminista, Wilma Lessa, Patrona do
Feminismo de Pernambuco.

Art. 1º Fica denominada Ponte Alcindo Bezerra Aragão, a ponte que liga a Avenida Prefeito Teófanes Ferraz Torres Filho
à Avenida João Francisco Aragão, localizada no Centro do Município de Santa Cruz do Capibaribe.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 15 de outubro do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 200º
da Independência do Brasil.
ERIBERTO MEDEIROS
Presidente

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do art. 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DO DEPUTADO DIOGO MORAES - PSB

Art. 1º Fica a jornalista, poetisa, ativista política e militante feminista Wilma Lessa declarada Patrona do Feminismo de
Pernambuco.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 17.454, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 15 de outubro do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 200º
da Independência do Brasil.
Denomina de Rodovia Antônio Carvalho da Silva,
a Rodovia PE-283, no trecho localizado entre o
Município de Ingazeira e o entroncamento da PE275 no Km-49, passando pela Comunidade de
Caiçara.

ERIBERTO MEDEIROS
Presidente
O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR PAULO DUTRA - PSB

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que tendo em vista o disposto nos §§ 6º e 8º do art. 23, da Constituição do Estado, o Poder Legislativo decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

LEI Nº 17.452, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.
Denomina de Rodovia Vereador Pedro Juscelino
Gomes da Silva, a Rodovia PE-550, que liga o

Art. 1º Fica denominada de Rodovia Antônio Carvalho da Silva, a Rodovia PE-283, no trecho localizado entre o Município de
Ingazeira e o entroncamento da PE-275 no Km-49, passando pela Comunidade de Caiçara.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Joaquim Nabuco, Recife, 15 de outubro do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 200º
da Independência do Brasil.
ERIBERTO MEDEIROS
Presidente

PODER LEGISLATIVO
MESA DIRETORA: Presidente, Deputado Eriberto Medeiros; 1º Vice-Presidente, Deputado
Aglailson Victor; 2º Vice-Presidente, Deputado Manoel Ferreira; 1º Secretário, Deputado
Clodoaldo Magalhães; 2º Secretário, Deputado Pastor Cleiton Collins; 3º Secretário, Deputado
Rogério Leão; 4ª Secretária, Deputada Alessandra Vieira; 1° Suplente, Deputado Antonio
Fernando; 2ª Suplente, Deputada Simone Santana ; 3° Suplente, Deputado Joel da Harpa; 4°
Suplente, Deputado Henrique Queiroz Filho; 5ª Suplente, Deputada Dulci Amorim; 6ª Suplente, Deputada Fabíola
Cabral; 7° Suplente, Deputado Romero Albuquerque. Procurador-Geral - Hélio Lúcio Dantas Da Silva;
Superintendente-Geral - Maria do Socorro Christiane Vasconcelos Pontual; Secretária-Geral da Mesa Diretora Cássia Maria Lins Villarim Silva; Superintendente de Planejamento e Gestão - Edécio Rodrigues de Lima; Superintendente Administrativo - Juliana de Brito Figueiredo; Superintendente de Gestão de Pessoas - Rene Barbosa
Gomes da Silva; Superintendente de Tecnologia da Informação - Bráulio José de Lira Clemente Torres; Chefe do
Cerimonial - Francklin Bezerra Santos; Superintendente de Saúde e Medicina Ocupacional - Sara Behar Torres
Kobayashi; Superintendente de Segurança Legislativa - Coronel Ely Jobson Bezerra de Melo; Superintendente de
Preservação do Patrimônio Histórico do Legislativo - Silvio Tavares de Amorim; Auditora-Chefe - Maria Gorete
Pessoa de Melo; Superintendente da Escola do Legislativo - José Humberto de Moura Cavalcanti Filho; ConsultorGeral - Marcelo Cabral e Silva; Ouvidor-Geral - Deputado Adalto Santos; Ouvidor-Executivo - Douglas Stravos
Diniz Moreno; Superintendente Parlamentar - Jose Eduíno de Brito Cavalcanti; Superintendente de Inteligência
Legislativa - José Rivelino Ferreira de Morais; Superintendente de Comunicação Social - Ricardo José de Oliveira
Costa; Chefe do Departamento de Imprensa - Isabelle Costa Lima; Editora - Cláudia Lucena; Repórteres - André
Zahar, Edson Alves Jr., Gabriela Bezerra, Ivanna Castro e Verônica Barros; Fotografia: Roberto Soares (Gerente de
Fotografia), Breno Laprovitera (Edição de Fotografia), Giovanni Costa; Diagramação e Editoração Eletrônica:
Alécio Nicolak Júnior, Antonio Violla; Endereço: Palácio Joaquim Nabuco, Rua da Aurora, nº 631 – Recife-PE. Fone:
3183-2368. Fax 3217-2107. PABX 3183.2211. Nosso e-mail: scom@alepe.pe.gov.br.

O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DO DEPUTADO DIOGO MORAES - PSB

Editais

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos do art. 118, I , do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, os Deputados: ALBERTO FEITOSA (PSC),
ALUÍSIO LESSA (PSB), GUSTAVO GOUVEIA (DEM), ISALTINO NASCIMENTO (PSB), JOÃO PAULO (PC do B), PRISCILA KRAUSE
(DEM), ROMÁRIO DIAS (PSD), TONY GEL (MDB), membros titulares, e, na ausência destes, os suplentes ANTÔNIO COELHO (DEM),
ANTÔNIO MORAES (PP), DIOGO MORAES (PSB), JOÃO PAULO COSTA (AVANTE), JOAQUIM LIRA (PSD), JOSÉ QUEIROZ (PDT),
ROGÉRIO LEÃO (PL), ROMERO SALES FILHO (PTB), SIMONE SANTANA (PSB) para participarem da reunião de deliberação remota
a ser realizada às 9:30h (nove horas e trinta minutos) do dia 18 (dezoito) de outubro, segunda-feira, do corrente ano, nos termos da
Resolução nº 1.667, de 24 de março de 2020, de autoria desta Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, onde estarão em
pauta as seguintes proposições:
DISTRIBUIÇÃO:

Nosso endereço na Internet: http://www.alepe.pe.gov.br
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1)Projeto de Lei Ordinária nº 2747/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: Altera a Lei nº 12.196, de 2 de maio de 2002,
que institui, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco - RPV-PE para
estabelecer em dez o quantitativo máximo de candidatos contemplados no RPV-PE por ano.)
2) Projeto de Lei Ordinária nº 2748/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: Altera a Lei n º 17.166 de 5 de março de
2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais, com a garantia da
União.)
Regime de urgência
3) Projeto de Lei Ordinária nº 2749/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: Altera a Lei nº 17.121, de 16 de dezembro
de 2020, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício de 2021, com inclusão do inciso IX ao art.
10.)
Regime de urgência
4) Projeto de Lei Ordinária nº 2750/2021, de autoria do Deputado Romero Albuquerque (Ementa: Dispõe sobre a gratuidade do
transporte público para pacientes da rede pública estadual de saúde que estejam em tratamento ambulatorial no âmbito do Estado de
Pernambuco.)
5) Projeto de Lei Ordinária nº 2751/2021, de autoria do Deputado Romero Albuquerque (Ementa: Dispõe sobre o procedimento de
doação de sangue de cães e gatos realizados em clínicas veterinárias, hospitais e congêneres, no âmbito do Estado de Pernambuco.)
6) Projeto de Lei Ordinária nº 2752/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Altera a Lei nº 15.124, de 11 de
outubro de 2013, que regulamenta o art. 239 da Constituição do Estado, fixando os critérios de denominação de bens públicos estaduais,
e dá outras providências, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Marcantônio Dourado, a fim dispor sobre a denominação
dos bens imóveis em que funcionam estabelecimentos de saúde, de segurança pública e da polícia científica.)
7) Projeto de Lei Ordinária nº 2753/2021, de autoria do Deputado Joaquim Lira (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro
de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas Comemorativas Estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo Moraes, a
fim de instituir o Dia Estadual de Combate ao Cyberbullying.)
8) Projeto de Lei Ordinária nº 2754/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Angelo (Ementa: Institui a Política Estadual de
Prevenção ao Suicídio e à Violência Autoprovocada, no âmbito do Estado de Pernambuco.)
9) Projeto de Lei Ordinária nº 2755/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Dispõe sobre a doação de fraldas
descartáveis apreendidas pelas autoridades estaduais competentes no exercício do poder de polícia, no âmbito do Estado de
Pernambuco.)
10) Projeto de Lei Ordinária nº 2756 /2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as Leis que instituíram Eventos e Datas Comemorativas Estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de instituir a Semana Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PICS).)
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11)Projeto de Lei Ordinária nº 2498/2021, de autoria do Deputado Romero Albuquerque (Ementa: Dispõe sobre a inserção de placas
ou adesivos nos hospitais da rede privada do estado de Pernambuco, indicando a proibição de exigência de depósito de qualquer
natureza, para possibilitar internamento de doentes em estado de urgência e emergência.)
Relatora: Deputada Priscila Krause
12)Projeto de Lei Ordinária nº 2514/2021, de autoria do Deputado Romero Albuquerque (Ementa: Altera a Lei nº 15.226, de 7 de
janeiro de 2014, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado de Pernambuco, originada de projeto de
le ipara proibir o uso de medicamento inibidor do estro em animais.)
Relator: Deputado Alberto Feitosa
13)Projeto de Lei Ordinária nº 2519/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 14.762, de 31 de agosto
de 2012, que institui a Política Estadual de Mobilidade por Bicicletas, no âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outras providências, a
fim de instituir a Ciclorrota - Mata Norte e dá outras providências.)
Relator: Deputado Diogo Moraes
14)Projeto de Lei Ordinária nº 2521/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da
emissão, em braile ou em outro formato acessível, de laudos de exames médicos emitidos por estabelecimentos de saúde, públicos ou
privados, no âmbito do Estado de Pernambuco.)
Relator: Deputado Diogo Moraes
15)Projeto de Lei Ordinária nº 2527/2021, de autoria do Deputado William Brígido (Ementa: Dispõe sobre a transparência das
concessionárias de serviços públicos no Estado de Pernambuco e dá outras providências.)
Relator: Deputado João Paulo
16)Projeto de Lei Ordinária nº 2540/2021, de autoria do Deputado William Brígido (Ementa: Institui Ações de Enfrentamento ao
Feminicídio no âmbito do estado de Pernambuco.)
Relator: Deputado Tony Gel
17)Projeto de Lei Ordinária nº 2560/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Angelo (Ementa: Proíbe a recusa de fotografias
para emissão de documentos ou acesso a produtos e serviços, por órgãos públicos e estabelecimentos privados localizados no âmbito
do Estado de Pernambuco, nos termos que indica.)
Relator: Deputado Diogo Moraes
18)Projeto de Lei Ordinária nº 2563/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Angelo (Ementa: Determina aos cartórios do
Estado de Pernambuco a divulgação da relação de serviços cartorários gratuitos assegurados pela legislação em vigor, nos termos que
indica.)
Relator: Deputado Diogo Moraes
19)Projeto de Lei Ordinária nº 2643/2021, de autoria do Deputado Aglailson Victor (Ementa: Altera a Lei nº 1.818, de 30 de dezembro
de 1953, que dispõe sobre criação de municípios, para conferir nova redação ao § 2º do art. 1º.)
Relator: Deputado Aluísio Lessa
II) EMENDAS, SUBEMENDAS E SUBSTITUTIVOS:

11) Projeto de Lei Ordinária nº 2757/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as Leis que instituíram Eventos e Datas Comemorativas Estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de instituir a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino.)
12) Projeto de Lei Ordinária nº 2758/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro
de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes, a fim de instituir o relatório anual de atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação, transação, emissão
ou gestão de ativos virtuais, incluindo criptoativos.)

1)Subemenda nº 1/2021, de autoria da Comissão de Administração Pública (Ementa: Altera a redação do § 1º do art. 2º do Substitutivo
nº 01/2021 aos Projetos de Lei Ordinária nº 952/2020, nº 979/2020, ambos de autoria do Deputado João Paulo Costa, e nº 1541/2021,
de autoria do Deputado Gustavo Gouveia.), ao Substitutivo nº 1/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça
(Ementa: Altera integralmente a redação dos Projetos de Lei Ordinária nº 952/2020, nº 979/2020, ambos de autoria do Deputado João
Paulo Costa, e nº 1541/2020, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia.).
Relator: Deputado Joaquim Lira
Recife, 15 de outubro de 2021
Sala da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça

13) Projeto de Lei Ordinária nº 2759 /2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Altera a Lei nº 14.090, de 17 de
junho de 2010 que institui a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco, e dá outras providências, a
fim de instituir medidas adicionais para energia solar.)

DEPUTADO WALDEMAR BORGES
PRESIDENTE CCLJ

DISCUSSÃO
I) PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA:
1)Projeto de Lei Ordinária nº 2347/2021, de autoria da Deputada Alessandra Vieira (Ementa: Altera a Lei nº 14.538, de 14 de
dezembro de 2011, que institui regras para a realização dos concursos públicos destinados a selecionar candidatos ao ingresso nos
cargos e empregos públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do
Estado de Pernambuco, originada de Projeto de Lei de autoria do Deputado Ricardo Costa, a fim de estabelecer isenção de taxa de
inscrição para Pessoa Com Deficiência.)
Relator: Deputado Diogo Moraes
2)Projeto de Lei Ordinária nº 2356/2021, de autoria do Deputado João Paulo Costa (Ementa: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro
de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de Lei de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes, a fim de proibir a exposição do consumidor a constrangimento no uso do cartão magnético e dá outras providências.)
Relator: Deputado Isaltino Nacimento
3)Projeto de Lei Ordinária nº 2383/2021, de autoria do Deputado Doriel Barros (Ementa: Institui o plano estadual de juventude e
sucessão rural e dá outras providências.)
Relator: Deputado Antônio Moraes
4)Projeto de Lei Ordinária nº 2404/2021, de autoria da Deputada Laura Gomes (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro
de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas Comemorativas Estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo Moraes, a
fim de alterar inciso do art. 105-A.)
Relator: Deputado João Paulo

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Convoco, nos termos do art. 118, inciso II, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, os Deputados: ALBERTO FEITOSA
(PSC), ANTONIO COELHO (DEM), ANTÔNIO MORAES (PP), DIOGO MORAES (PSB), HENRIQUE QUEIROZ FILHO (PL), JOÃO
PAULO COSTA (AVANTE), JOSÉ QUEIROZ (PDT) e TONY GEL (MDB), membros titulares, e, na ausência destes, os suplentes:
DORIEL BARROS (PT), GUSTAVO GOUVEIA (DEM), ISALTINO NASCIMENTO (PSB), JOÃO PAULO (PC do B), MARCANTONIO
DOURADO FILHO (PP), PRISCILA KRAUSE (DEM), ROGÉRIO LEÃO (PL), ROMÁRIO DIAS (PSD) e SIMONE SANTANA (PSB), para
participarem da Reunião Extraordinária, através do sistema de deliberação remota a ser realizada às 10h (dez horas) do dia 20 (vinte)
de outubro, quarta-feira, do corrente ano, nos termos da Resolução nº 1.667, de 24 de março de 2020, de autoria desta Assembleia
Legislativa do Estado de Pernambuco, tema:

Apresentação dos Projetos de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2022 e Plano Plurianual 20202023 - Revisão/2022, pelo Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco, Exmo.
Sr. Alexandre Rebêlo.
Recife, 15 de outubro de 2021.
DEPUTADO ALUÍSIO LESSA
PRESIDENTE

5)Projeto de Lei Ordinária nº 2408/2021, de autoria do Deputado William Brígido (Ementa: Dispõe sobre a proibição de utilização de
substâncias nocivas em cultivos agrícolas em áreas próximas às áreas de apicultura e meliponicultura.)
Relator: Deputado João Paulo
6)Projeto de Lei Ordinária nº 2430/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 15.896, de 27 de setembro
de 2016, que determina a adoção de linguagem compreensível às pessoas com deficiência auditiva em peças teatrais e nas exibições
de filmes nacionais e estrangeiros nos cinemas localizados no âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outras providências, originada
de projeto de lei de autoria do Deputado Beto Accioly, a fim de dispor sobre adoção de linguagem compreensível às pessoas com
deficiência visual nos teatros e salas de cinema.)
Relator: Deputado Tony Gel
7)Projeto de Lei Ordinária nº 2441/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as Leis que instituíram Eventos e Datas Comemorativas Estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de instituir o Dia Estadual da Língua Portuguesa.)
Relator: Deputado Diogo Moraes
8)Projeto de Lei Ordinária nº 2451/2021, de autoria do Deputado João Paulo Costa (Ementa: Simplifica o atendimento às pessoas com
deficiência no requerimento de atualização de laudos médicos junto às Unidades de Saúde do Estado de Pernambuco e dá outras
providências.)
Relator: Deputado João Paulo
9)Projeto de Lei Ordinária nº 2489/2021, de autoria da Deputada Alessandra Vieira (Ementa: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro
de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de Projeto de Lei de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes, a fim de determinar a higienização de alimentos para consumo no estabelecimento que indica. )
Relator: Deputado Antônio Moraes
10)Projeto de Lei Ordinária nº 2493/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Institui, no âmbito do Estado de
Pernambuco, a Política Estadual de Qualidade de Vida da Mulher em Climatério.)
Relator: Deputado Alberto Feitosa

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Convoco, nos termos do art. 118, inciso I, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, os Deputados: ALBERTO FEITOSA
(PSC), ANTONIO COELHO (DEM), ANTÔNIO MORAES (PP), DIOGO MORAES (PSB), HENRIQUE QUEIROZ FILHO (PL), JOÃO
PAULO COSTA (AVANTE), JOSÉ QUEIROZ (PDT) e TONY GEL (MDB), membros titulares, e, na ausência destes, os suplentes:
DORIEL BARROS (PT), GUSTAVO GOUVEIA (DEM), ISALTINO NASCIMENTO (PSB), JOÃO PAULO (PC do B), MARCANTONIO
DOURADO FILHO (PP), PRISCILA KRAUSE (DEM), ROGÉRIO LEÃO (PL), ROMÁRIO DIAS (PSD) e SIMONE SANTANA (PSB), para
participarem da reunião de deliberação remota a ser realizada às 10h 30min (dez horas e trinta minutos) do dia 20 (vinte) de outubro,
quarta-feira, do corrente ano, nos termos da Resolução nº 1.667, de 24 de março de 2020, de autoria desta Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco, onde estarão em pauta as seguintes proposições:
DISTRIBUIÇÃO:
I) PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA:
1. Projeto de Lei Ordinária nº 2747/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: Altera a Lei nº 12.196, de 2 de maio de 2002,
que institui, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco - RPV-PE para
estabelecer em dez o quantitativo máximo de candidatos contemplados no RPV-PE por ano.)
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2. Projeto de Lei Ordinária nº 2748/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: Altera a Lei n º 17.166 de 5 de março de 2021,
que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais, com a garantia da União.)
Regime de urgência
3. Projeto de Lei Ordinária nº 2749/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: Altera a Lei nº 17.121, de 16 de dezembro de
2020, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício de 2021, com inclusão do inciso IX ao art. 10.)
Regime de urgência
DISCUSSÃO:
I) PROJETO DE LEI ORDINÁRIA:
1. Projeto de Lei Ordinária nº 481/2019, de autoria do Deputado Romero Sales Filho (Ementa: Institui a Política Estadual de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia.)
Relator: Deputado Henrique Queiroz Filho.
1.1 Emenda Supressiva nº 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (Ementa: Suprime o parágrafo único
do art. 2º e o art. 3º do Projeto de Lei Ordinária nº 481/2019.)
Relator: Deputado Henrique Queiroz Filho.
II) EMENDA, SUBEMENDA E SUBSTITUTIVO:
1. Substitutivo nº 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (Ementa: Altera integralmente a redação do
Projeto de Lei Ordinária nº 1824/2021.), ao Projeto de Lei Ordinária nº 1824/2021, de autoria do Deputado Wanderson Florêncio
(Ementa: Altera a Lei nº 13.462, de 9 de junho de 2008, que dispõe sobre critérios para a contratação de empresas para execução de
serviços terceirizados com a Administração Pública do Estado, e dá outras providências, a fim de exigir demonstração mensal de
adimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.)
Relator: Deputado Antônio Moraes.
Recife, 15 de outubro de 2021.
DEPUTADO ALUÍSIO LESSA
PRESIDENTE

Recife, 16 de outubro de 2021

I) PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA:
1. Projeto de Lei Ordinária Nº 481/2019, de autoria do Deputado Romero Sales Filho, alterado pela Emenda Supressiva Nº 01/2021,
de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (EMENTA: Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Fibromialgia.)
RELATOR: DEPUTADO JOAQUIM LIRA
2. Projeto de Lei Ordinária Nº 986/2020, de autoria do Deputado Alberto Feitosa, alterado pelo Substitutivo Nº 01/2021 de autoria
da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (EMENTA: Altera a Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de 2011, que institui regras
para a realização dos concursos públicos destinados a selecionar candidatos ao ingresso nos cargos e empregos públicos da
Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado de Pernambuco,
originada de projeto de lei de autoria do Deputado Ricardo Costa, a fim de disciplinar a realização de avaliação médica e de exames
toxicológicos.)
RELATOR: DEPUTADO JOSÉ QUEIROZ
Projeto de Lei Ordinária Nº 2164/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo, alterado pelo Substitutivo Nº 01/2021 de
autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (EMENTA Altera a Lei nº 16.538, de 9 de janeiro de 2019, que institui o
Estatuto da Pessoa com Câncer no Estado de Pernambuco, originada de Projeto de Lei de autoria do Deputado Rodrigo Novaes e da
Deputada Socorro Pimentel, a fim de dispor sobre a publicação de informações por instituições que recebem produtos ou materiais a
serem doados às pessoas com câncer.)
RELATOR: DEPUTADO ISALTINO NASCIMENTO
4. Projeto de Lei Ordinária Nº 2677/2021, de autoria do Deputado Romero Sales Filho (EMENTA: Denomina “Rodovia PE-647
Governador Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti” a Rodovia PE-647 que dá acesso ao Aeroporto Senador Nilo Coelho em
Petrolina.)
RELATORA: DEPUTADA TERESA LEITÃO
5. Projeto de Lei Ordinária Nº 2689/2021, de autoria do Poder Executivo (EMENTA: Altera a Lei nº 14.916, de 18 de janeiro de 2013, que
concede às pessoas com deficiência gratuidade nos veículos do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do
Recife - STPP/RMR para reduzir o valor de emissão da 2ª (segunda) via do Vale Eletrônico Metropolitano de Livre Acesso.)
RELATOR: DEPUTADO ISALTINO NASCIMENTO
6. Projeto de Lei Ordinária Nº 2691/2021, de autoria do Deputado Erick Lessa, alterado pelo Substitutivo Nº 01/2021, de autoria da
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (EMENTA: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o Calendário
Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e consolida as Leis que instituíram Eventos e
Datas Comemorativas Estaduais, de autoria do Deputado Diogo Moraes, para incluir o Mês Estadual da Proteção Integral à Criança e ao
Adolescente, dedicado à defesa dos direitos e proteção das crianças e adolescentes contra todo tipo de violência e vulnerabilidade.)
RELATOR: DEPUTADO ANTONIO COELHO

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Recife, 15 de outubro de 2021
Sala da Comissão de Administração Pública
DEPUTADO ANTÔNIO MORAES
PRESIDENTE

Convoco nos termos do art. 118, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os Deputados: ANTONIO COELHO (DEM),
ERICK LESSA (PP), JOÃO PAULO COSTA (AVANTE), JOAQUIM LIRA (PSD), JOSÉ QUEIROZ (PDT), ROMERO SALES FILHO
(PTB), membros titulares, e os Deputados: ALBERTO FEITOSA (PSC), DELEGADA GLEIDE ÂNGELO (PSB), GUILHERME UCHÔA
(PSC), ISALTINO NASCIMENTO (PSB), ROMÁRIO DIAS (PSD), TERESA LEITÃO (PT) e TONY GEL (MDB), membros suplentes,
para participarem da reunião de deliberação remota a ser realizada às 9:30h (nove horas e trinta minutos) do dia 20 (vinte) de outubro
(quarta-feira) do corrente ano, nos termos da Resolução nº 1.667, de 24 de março de 2020, de autoria desta Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco, onde estarão em pauta as seguintes proposições:

COMISSÃO DE NEGÓCIOS MUNICIPAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

DISTRIBUIÇÃO
I) PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA:
01) Projeto de Lei Ordinária Nº 2747/2021, de autoria do Poder Executivo (EMENTA: Altera a Lei nº 12.196, de 2 de maio de 2002,
que institui, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco - RPV-PE para
estabelecer em dez o quantitativo máximo de candidatos contemplados no RPV-PE por ano.)
02) Projeto de Lei Ordinária Nº 2748/2021, de autoria do Poder Executivo (EMENTA: Altera a Lei n º 17.166 de 5 de março de 2021,
que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais, com a garantia da União.)
Regime de urgência
03) Projeto de Lei Ordinária Nº 2749/2021, de autoria do Poder Executivo (EMENTA: Altera a Lei nº 17.121, de 16 de dezembro de
2020, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício de 2021, com inclusão do inciso IX ao art. 10.)
Regime de urgência
04) Projeto de Lei Ordinária Nº 2750/2021, de autoria do Deputado Romero Albuquerque (EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade do
transporte público para pacientes da rede pública estadual de saúde que estejam em tratamento ambulatorial no âmbito do Estado de
Pernambuco.)

Convoco, nos termos do art. 118, Inciso I, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, as Deputadas e Deputados: ERICK
LESSA (PP), FABRIZIO FERRAZ (PP), PRISCILA KRAUSE (DEM) e ROGÉRIO LEÃO (PL), membros titulares, e, na ausência destes,
os suplentes ALESSANDRA VIEIRA (PSDB), ALUÍSIO LESSA (PSB), CLOVIS PAIVA (PP), DULCI AMORIM (PT) e ROBERTA
ARRAES (PP) para a Reunião Ordinária da Comissão de Negócios Municipais, a ser realizada às 15:00h (quinze horas), do dia 20 de
outubro de 2021, através do Sistema de Deliberação Remota, nos termos da Resolução nº 1.667, de 24 de março de 2020, de autoria
desta Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, onde estarão em pauta as seguintes matérias:
DISTRIBUIÇÃO:
I - PROJETO:
a) Projeto de Lei Ordinária nº 2742/2021, de autoria dos Deputados Álvaro Porto e Guilherme Uchoa (Ementa: Dispõe sobre a
regulamentação de Atividades Off Road no âmbito do Estado de Pernambuco.).
DISCUSSÃO:
I - PROJETO:

05) Projeto de Lei Ordinária Nº 2751/2021, de autoria do Deputado Romero Albuquerque (EMENTA: Dispõe sobre o procedimento de
doação de sangue de cães e gatos realizados em clínicas veterinárias, hospitais e congêneres, no âmbito do Estado de Pernambuco.)
06) Projeto de Lei Ordinária Nº 2752/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (EMENTA: Altera a Lei nº 15.124, de 11 de
outubro de 2013, que regulamenta o art. 239 da Constituição do Estado, fixando os critérios de denominação de bens públicos estaduais,
e dá outras providências, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Marcantônio Dourado, a fim dispor sobre a denominação
dos bens imóveis em que funcionam estabelecimentos de saúde, de segurança pública e da polícia científica.)
07) Projeto de Lei Ordinária Nº 2753/2021, de autoria do Deputado Joaquim Lira (EMENTA: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro
de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas Comemorativas Estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo Moraes, a
fim de instituir o Dia Estadual de Combate ao Cyberbullying.)

a) Projeto de Lei Ordinária nº 2643/2021, de autoria do Deputado Aglailson Victor (Ementa: Altera a Lei nº 1.818, de 30 de
dezembro de 1953, que dispõe sobre criação de municípios, para conferir nova redação ao §2º do art. 1º.);
RELATORA: Deputada Priscila Krause.
b) Projeto de Lei Ordinária nº 2658/2021, de autoria do Poder Executivo (Ementa: Autoriza o Estado de Pernambuco a ceder, com
encargo, o direito de uso do imóvel que indica à Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos – EMPETUR com
vistas a promover o desenvolvimento das atividades do turismo de lazer e de entretenimento no Estado.);
RELATOR: Deputado Aluísio Lessa.
Recife, 15 de outubro de 2021.
Sala da Comissão de Negócios Municipais

08) Projeto de Lei Ordinária Nº 2754/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (EMENTA: Institui a Política Estadual de
Prevenção ao Suicídio e à Violência Autoprovocada, no âmbito do Estado de Pernambuco.)

DEPUTADA SIMONE SANTANA
Presidente

09) Projeto de Lei Ordinária Nº 2755/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (EMENTA: Dispõe sobre a doação de fraldas
descartáveis apreendidas pelas autoridades estaduais competentes no exercício do poder de polícia, no âmbito do Estado de
Pernambuco.)
10) Projeto de Lei Ordinária Nº 2756/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (EMENTA: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as Leis que instituíram Eventos e Datas Comemorativas Estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de instituir a Semana Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PICS).)
11) Projeto de Lei Ordinária Nº 2757/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (EMENTA: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as Leis que instituíram Eventos e Datas Comemorativas Estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de instituir a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino.)
12) Projeto de Lei Ordinária Nº 2758/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (EMENTA: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de
janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do
Deputado Rodrigo Novaes, a fim de instituir o relatório anual de atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação,
transação, emissão ou gestão de ativos virtuais, incluindo criptoativos.)
13) Projeto de Lei Ordinária Nº 2759/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (EMENTA: Altera a Lei nº 14.090, de 17 de
junho de 2010 que institui a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco, e dá outras providências, a
fim de instituir medidas adicionais para energia solar.)
DISCUSSÃO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Convoco, nos termos do art. 118, I, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, os (as) deputados (as): PROFESSOR PAULO
DUTRA (PSB, CLARISSA TÉRCIO (PSC), TERESA LEITÃO (PT), WILLIAM BRÍGIDO (REPUBLICANOS), membros titulares, e, na
ausência desses, os (as) deputados (as) suplentes: JOÃO PAULO COSTA (AVANTE), DULCI AMORIM (PT), ALESSANDRA VIEIRA
(PSDB), JOÃO PAULO (PC DO B), JUNTAS (PSOL), para comparecerem à reunião de deliberação remota a ser realizada às 14h do
dia 20 de outubro de 2021, nos termos da Resolução nº 1.667, de 24 de março de 2020, de autoria da Assembleia Legislativa do Estado
de Pernambuco, quando estarão em pauta as seguintes proposições:
I) DISTRIBUIÇÃO:
PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA
1. Projeto de Lei Ordinária Nº 2691/2021, de autoria do Deputado Erick Lessa (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro
de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e consolida

Recife, 16 de outubro de 2021
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as Leis que instituíram Eventos e Datas Comemorativas Estaduais, de autoria do Deputado Diogo Moraes, para incluir o Mês Estadual
da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, dedicado à defesa dos direitos e proteção das crianças e adolescentes contra todo
tipo de violência e vulnerabilidade);
2. Projeto de Lei Ordinária Nº 2696/2021, de autoria do Deputado Marco Aurélio Meu Amigo (Ementa: Dispõe sobre a inclusão de
conceitos de empreendedorismo na Rede Estadual de Ensino, e dá outras providências);
3. Projeto de Lei Ordinária Nº 2698/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Altera a Lei nº 15.590, de 21 de
setembro de 2015, que institui a Política da Pesca Artesanal no Estado de Pernambuco, a fim de promover a valorização das mulheres
pescadoras, aquicultoras e marisqueiras);
4. Projeto de Lei Ordinária Nº 2699/2021, de autoria do Deputado Henrique Queiroz Filho (Ementa: Institui a Política Estadual de
Bioinsumos);
5. Projeto de Lei Ordinária Nº 2701/2021, de autoria da Deputada Alessandra Vieira (Ementa: Cria o Programa Educativo de
Conscientização e Enfrentamento ao Ato de Importunação Sexual nas Escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino);
6. Projeto de Lei Ordinária Nº 2702/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 15.533, de 23 de junho
de 2015, que aprova o Plano Estadual de Educação - PEE, a fim de incluir entre as suas diretrizes a conscientização acerca das mídias
e jogos indutores de violência);
7. Projeto de Lei Ordinária Nº 2703/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as Leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de instituir o Dia Estadual do Panificador);
8. Projeto de Lei Ordinária Nº 2704/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 13.965, de 15 de
dezembro de 2009, que institui o Programa do Artesanato de Pernambuco, o Fórum do Artesanato de Pernambuco, e dá providências
correlatas, a fim de incluir objetivos adicionais);
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30. Projeto de Lei Ordinária Nº 2752/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Altera a Lei nº 15.124, de 11 de
outubro de 2013, que regulamenta o art. 239 da Constituição do Estado, fixando os critérios de denominação de bens públicos estaduais,
e dá outras providências, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Marcantônio Dourado, a fim dispor sobre a denominação
dos bens imóveis em que funcionam estabelecimentos de saúde, de segurança pública e da polícia científica);
31. Projeto de Lei Ordinária Nº 2753/2021, de autoria do Deputado Joaquim Lira (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro
de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo Moraes, a
fim de instituir o Dia Estadual de Combate ao Cyberbullying);
32. Projeto de Lei Ordinária Nº 2754/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Institui a Política Estadual de
Prevenção ao Suicídio e à Violência Autoprovocada, no âmbito do Estado de Pernambuco);
33. Projeto de Lei Ordinária Nº 2756/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de instituir a Semana Estadual de Práticas Integrativas e Complementares - PICS);
34. Projeto de Lei Ordinária Nº 2757/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de instituir a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino).
35. Projeto de Lei Ordinária Nº 2759/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Altera a Lei nº 14.090, de 17 de
junho de 2010 que institui a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco, e dá outras providências, a
fim de instituir medidas adicionais para energia solar).
II) DISCUSSÃO:
PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA

9. Projeto de Lei Ordinária Nº 2706/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Dispõe sobre a veiculação de
propagandas educativas contra a automutilação em eventos culturais e esportivos realizados no Estado de Pernambuco);
10. Projeto de Lei Ordinária Nº 2707/2021, de autoria da Deputada Roberta Arraes (Ementa: Torna obrigatória a disponibilização no
sítio eletrônico do Governo do Estado de breve descrição biográfica das pessoas que deram nomes a rodovias estaduais no âmbito do
Estado de Pernambuco e dá outras providências.);
11. Projeto de Lei Ordinária Nº 2709/2021, de autoria do Deputado Professor Paulo Dutra (Ementa: Dispõe sobre a doação de tintas,
telhas e materiais de construção em geral, apreendidos pelo Estado de Pernambuco, para instituições da rede pública de ensino);
12. Projeto de Lei Ordinária Nº 2711/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 14.538, de 14 de
dezembro de 2011, que institui regras para a realização dos concursos públicos destinados a selecionar candidatos ao ingresso nos
cargos e empregos públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do
Estado de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Ricardo Costa, a fim de estabelecer isenção de taxa de
inscrição para a candidata que for doadora de leite materno);
13. Projeto de Lei Ordinária Nº 2713/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual
de Apoio à Conservação de Sementes Crioulas do Estado de Pernambuco);
14. Projeto de Lei Ordinária Nº 2715/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Institui a Política Estadual de
incentivo ao turismo de observação de aves no âmbito do Estado de Pernambuco);
15. Projeto de Lei Ordinária Nº 2717/2021, de autoria do Deputado Eriberto Medeiros (Ementa: Denomina de Rodovia Deputado
Adelmo Duarte a PE-149, no trecho que liga o município de Ibirajuba ao município de Lajedo, e dá outras providências);
16. Projeto de Lei Ordinária Nº 2718/2021, de autoria do Deputado Eriberto Medeiros (Ementa: Denomina Rodovia Deputado José
Augusto Farias a PE-083, que liga o distrito de Chéus, localizado no município de Cumaru, ao centro de Surubim);

1. Projeto de Lei Ordinária Nº 451/2019, de autoria do Deputado Rogério Leão (Ementa: Denomina Rodovia Vice-Prefeito Edvaldo
Barbosa de Melo, a PE- 084, trecho que liga o entroncamento da PE-089 a PE-086, no Município de Machados);
Relatora: Deputada Clarissa Tércio
2. Projeto de Lei Ordinária Nº 2192/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: dispõe sobre a vedação da
exigência de experiência profissional prévia para a seleção de estagiários, no âmbito do Estado de Pernambuco);
Relatora: Deputada Teresa Leitão
3. Projeto de Lei Ordinária Nº 2382/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 13.995, de 22 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate ao bullying escolar no
projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas e privadas de educação básica do Estado de Pernambuco, e dá outras
providências, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Alberto Feitosa, a fim de atualizar o conceito e as práticas consideradas
como bullying);
Relator: Deputado Professor Paulo Dutra
4. Projeto de Lei Ordinária Nº 2389/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Proíbe cláusulas ou condições
de caráter discriminatório e a exigência de disponibilidade de veículos automotores, equipamentos ou qualquer outra forma de
contrapartida material, em processos de seleção de estagiários no âmbito do Estado de Pernambuco);
Relator: Deputado Professor Paulo Dutra
5. Projeto de Lei Ordinária Nº 2400/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de inserir o Dia Estadual em Homenagem a Portugal, Camões e às Comunidades Portuguesas);
Relator: Deputado João Paulo

17. Projeto de Lei Ordinária Nº 2729/2021, de autoria da Deputada Juntas (Ementa: Dispõe sobre o uso de banheiros, vestiários e ambientes
similares, de acordo com a identidade de gênero, no âmbito dos estabelecimentos públicos e privados do Estado de Pernambuco);

6. Projeto de Lei Ordinária Nº 2620/2021, de autoria do Deputado Diogo Moraes (Ementa: Denomina de Rodovia Francisco Vicente
Sobrinho a Rodovia Estadual PE-282, no trecho que interliga a sede do município de Iguaracy à sede do Distrito de Jabitacá);
Relatora: Deputada Teresa Leitão

18. Projeto de Lei Ordinária Nº 2730/2021, de autoria da Deputada Juntas (Ementa: Altera a Lei nº 17.394, de 16 de setembro de 2021,
que institui o Programa de Registro de Feminicídio de Pernambuco e dá outras providências, originada de projeto de lei de autoria da
Deputada Alessandra Vieira, a fim de especificar a necessidade da segregação de dados no âmbito do relatório elaborado sobre feminicídio);

7. Projeto de Lei Ordinária Nº 2656/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: altera a Lei nº 17.157, de 7 de janeiro de
2021, que institui o Programa Pernambuco na Universidade – PROUNI-PE, para ampliar a abrangência dos alunos beneficiários).
Relatora: Deputada Teresa Leitão

19. Projeto de Lei Ordinária Nº 2731/2021, de autoria do Deputado Antônio Coelho (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro
de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais, originada de Projeto de Lei de autoria do Deputado Diogo Moraes, a
fim de instituir o Dia Estadual do Reparador Automotivo);

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

20. Projeto de Lei Ordinária Nº 2732/2021, de autoria da Deputada Alessandra Vieira (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de
dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e
consolida as leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais, originada de Projeto de Lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de instituir o Mês Estadual “Setembro Azul”, dedicado à Conscientização sobre os Direitos das Pessoas Surdas.);
21. Projeto de Lei Ordinária Nº 2733/2021, de autoria da Deputada Alessandra Vieira (Ementa: Institui o Índice Estadual de Educação
Inclusiva no sistema estadual de ensino);

1. Projeto de Resolução Nº 1992/2021, de autoria do Deputado Diogo Moraes (Ementa: Estabelece que, anualmente, a Assembleia
Legislativa do Estado de Pernambuco, participe da campanha “Janeiro Branco”, dedicada à conscientização e à mobilização da
sociedade em favor da Saúde Mental, por meio da iluminação especial na cor branca do Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar
e do prédio do Museu Palácio Joaquim Nabuco);
Relatora: Deputada Clarissa Tércio
2. Projeto de Resolução Nº 2650/2021, de autoria da Deputada Roberta Arraes (Ementa: Confere ao Município de Serrita o Título
Honorifico de Capital Pernambucana do Vaqueiro).
Relatora: Deputada Teresa Leitão
SUBSTITUTIVOS

22. Projeto de Lei Ordinária Nº 2734/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 14.922, de 18 de março
de 2013, que institui a Política Estadual de Convivência com o Semiárido, a fim de estabelecer incentivo à utilização de fossas sépticas
biodigestoras);
23. Projeto de Lei Ordinária Nº 2736/2021, de autoria da Deputada Roberta Arraes (Ementa: Altera a Lei nº 11.751, de 3 de abril de
2000, que dispõe sobre a composição alimentar da merenda escolar distribuída à rede pública de escolas, no Estado de Pernambuco,
originada de projeto de autoria da Deputada Teresa Duere e Roberto Liberato, a fim de incluir dispositivos acerca do consumo de mel
pelas escolas pernambucanas, e dá outras providências);
24. Projeto de Lei Ordinária Nº 2737/2021, de autoria do Deputado João Paulo Costa (Ementa: Institui Política Estadual
Compensatória para Crianças e Adolescentes em situação de orfandade em razão da Covid-19 no Estado de Pernambuco);
25. Projeto de Lei Ordinária Nº 2738/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Altera a Lei nº 17.373, de 8 de
setembro de 2021, que institui e define diretrizes para a Política Pública “Menstruação Sem Tabu” de Conscientização sobre a Menstruação,
bem como sobre a importância da universalização do acesso a absorventes higiênicos, originada de projeto de autoria da Deputada Fabíola
Cabral, a fim de introduzir o conceito de “pobreza menstrual” e determinar que os produtos e artigos de higiene íntima feminina apreendidos
pelo Estado, que estejam aptos para consumo humano, sejam destinados aos programas de combate à pobreza menstrual);

1. Substitutivo Nº 01/2021 ao Projeto de Lei Ordinária Nº 118/2019, de autoria do Deputado Wanderson Florêncio (Ementa: Obriga
as escolas privadas, no âmbito do Estado de Pernambuco, a disponibilizar cadeiras de roda para alunos com deficiência ou com
mobilidade reduzida);
Relator: Deputado Professor Paulo Dutra
2. Substitutivo Nº 01/2021 ao Projeto de Lei Ordinária Nº 2369/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães, (Ementa: Altera
a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de
Pernambuco, define, fixa critérios e consolida as leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais, originada de projeto de
lei de autoria do Deputado Diogo Moraes, a fim de instituir o Dia Estadual de Combate ao Uso de Cigarros, Cigarrilhas, Charutos,
Cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, cigarros eletrônicos e equipamentos assemelhados).
Relator: Deputado William Brígido
Recife, 15 de outubro de 2021
DEPUTADO ROMÁRIO DIAS
PRESIDENTE

26. Projeto de Lei Ordinária Nº 2740/2021, de autoria da Deputada Laura Gomes (Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade do
profissional fisioterapeuta nas academias de ginástica que contém pessoas com doença ou deficiência, e dá outras providências);
27. Projeto de Lei Ordinária Nº 2741/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Altera a Lei nº 15.533, de 23
de junho de 2015, que aprova o Plano Estadual de Educação - PEE, a fim de incluir entre as suas diretrizes e metas o enfrentamento
à evasão escolar em decorrência da pobreza menstrual e aperfeiçoar seus dispositivos para promover a proteção dos direitos das
mulheres);
28. Projeto de Lei Ordinária Nº 2744/2021, de autoria da Deputada Laura Gomes (Ementa: Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro
de 2017, que cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as leis que instituíram eventos e datas comemorativas estaduais, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Diogo Moraes, a
fim de incentivar a promoção de políticas públicas para conscientização da saúde física e mental das mulheres lésbicas e bissexuais do
estado de Pernambuco);
29. Projeto de Lei Ordinária Nº 2747/2021, de autoria do Governo do Estado (Ementa: Altera a Lei nº 12.196, de 2 de maio de 2002,
que institui, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco - RPV-PE para
estabelecer em dez o quantitativo máximo de candidatos contemplados no RPV-PE por ano);

COMISSÃO DE ESPORTE E LAZER
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Convoco, nos termos do Art. 118, Inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os Deputados: ANTÔNIO FERNANDO,
GUSTAVO GOUVEIA, PROFESSOR PAULO DUTRA e ROMERO ALBUQUERQUE, membros titulares; CLÓVIS PAIVA, GUILHERME
UCHOA, HENRIQUE QUEIROZ FILHO, JOAQUIM LIRA e MANOEL FERREIRA, membros suplentes, para participarem da reunião
ordinária, pelo sistema de deliberação remota a ser realizada às 11h30min (onze horas e trinta minutos) do dia 20 de outubro do
corrente ano, nos termos da Resolução nº 1.667, de 24 de março de 2020, de autoria desta Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco, onde estarão em pauta as seguintes proposições:
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DISTRIBUIÇÃO:
1) Projeto de Lei Ordinária nº 2478/2021 de autoria do deputado Romero Sales Filho.
Ementa: Dispõe sobre o aproveitamento da energia solar com a instalação de painéis fotovoltaicos em estabelecimentos em geral e dá
outras providências.
2) Projeto de Lei Ordinária nº 2496/2021 de autoria do deputado Romero Albuquerque.
Ementa: Cria o Certificado de Imunização de Covid-19 no Estado de Pernambuco.
3) Projeto de Lei Ordinária nº 2497/2021 de autoria do deputado Romero Albuquerque.
Ementa: Dispõe sobre a obrigação de academias, estabelecimentos prestadores de atividade física e afins a adotarem medidas de
auxílio e segurança à mulher que se sinta em situação de risco ou venha a sofrer assédio e/ou importunação sexual em suas
dependências.

Recife, 16 de outubro de 2021

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Convoco, nos termos do Art. 118, inciso I, do Regimento Interno da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, os Deputados
Estaduais Clovis Paiva (PP), Gustavo Gouveia (DEM), Henrique Queiroz Filho (PL) e Roberta Arraes (PP), membros titulares, bem como
os suplentes Fabrizio Ferraz (PP), Antônio Fernando (PSC), Isaltino Nascimento (PSB) Marcantônio Dourado (PP) e Álvaro Porto (PTB),
para comparecerem à reunião ordinária da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, que será realizada no dia 20 (vinte) de
outubro de 2021, às 16:30h (dezesseis horas e trinta minutos ), através de videoconferência, com a seguinte pauta:
1- Projetos em Distribuição:

4) Projeto de Lei Ordinária nº 2511/2021 de autoria da deputada Simone Santana.
Ementa: Cria o Programa Estadual de Combate ao Cyberbullying Lucas Santos e dá outras providências.
5) Projeto de Lei Ordinária nº 2519/2021 de autoria do deputado Gustavo Gouveia.
Ementa: Altera a Lei nº 14.762, de 31 de agosto de 2012, que institui a Política Estadual de Mobilidade por Bicicletas, no âmbito do
Estado de Pernambuco, e dá outras providências, a fim de instituir a Ciclorrota - Mata Norte e dá outras providências.

1.1- Projeto de Lei Ordinária nº 2626/2021de autoria do Deputado Gustavo Gouveia.
EMENTA: Autoriza o Estado de Pernambuco a realizar doação de materiais fresados julgados inservíveis ou desnecessários.
1.2- Projeto de Lei Ordinária n° 2630/2021 de autoria da Deputada Roberta Arraes.
EMENTA: Institui o Selo de Identificação de Produto Oriundo da Agricultura Familiar, no âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

6) Projeto de Lei Ordinária nº 2534/2021 de autoria do deputado William Brígido.
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da administração dos parques de diversões e/ou playgrounds apresentar documentação para
instalação e funcionamento, manter fixado nos brinquedos ou aparelhos, placas informando a última data de manutenção, da vistoria
técnica ou eventuais riscos inerentes à sua utilização, no âmbito do Estado de Pernambuco e dá outras providências.

1.3- Projeto de Lei Ordinária 2644/2021 de autoria do Deputado Romero Albuquerque.
EMENTA: Altera a Lei 15226, de 7 de janeiro de 2014, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado de
Pernambuco, originada de projeto de lei da Deputada Terezinha Nunes, para vedar ameaça ou constrangimento aos animais.

7) Projeto de Lei Ordinária nº 2537/2021 de autoria da deputada Roberta Arraes.
Ementa: Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Combate ao Cyberbullying nas Escolas do Estado de Pernambuco e dá outras
providências.

1.4- Projeto de Lei Ordinária 2646/2021,de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo.
EMENTA: Dispõe sobre a doação de produtos e mercadorias destinadas ao consumo, tratamento ou uso por animais, apreendidos pelos
órgãos de fiscalização e controle em decorrência da prática de ilícitos penais e infrações administrativas, nos termos que indica.

8) Projeto de Lei Ordinária nº 2538/2021 de autoria da deputada Roberta Arraes.
Ementa: Dispõe sobre os meios de prevenção, conscientização e coibição da prática de cyberbullying nos órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta do Estado de Pernambuco e dá outras providências.

1.5- Projeto de Lei Ordinária 2651/2021 de autoria do Deputado Antônio Fernando.
EMENTA: Altera Lei n° 13.376, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o processo de Produção Artesanal do Queijo Coalho e
outros produtos derivados do leite, originada de projeto de lei do Deputado Claudiano Martins Filho, para incluir o queijo de Coalho do
Araripe como queijo artesanal no Estado de Pernambuco.

9) Projeto de Lei Ordinária nº 2550/2021 de autoria do deputado Romero Albuquerque.
Ementa: Obriga os viajantes que desembarcarem no Estado de Pernambuco a apresentar comprovante de vacinação completa contra
o Covid-19, de acordo com o número de doses do respectivo imunizante, ou teste negativo para detecção do vírus.
10) Projeto de Lei Ordinária nº 2579/2021 de autoria da deputada Priscila Krause.
Ementa: Dispõe sobre o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas
e permite a celebração de parceria para o seu ensino nos estabelecimentos integrantes do sistema estadual de educação básica.
11) Projeto de Lei Ordinária nº 2582/2021 de autoria do deputado Gustavo Gouveia.
Ementa: Institui a Política Estadual da Primeira Infância de Pernambuco.
12) Projeto de Lei Ordinária nº 2603/2021 de autoria do deputado Isaltino Nascimento.
Ementa: Estabelece as diretrizes para a instituição da Política Estadual de Incentivo ao Empreendedorismo Inclusivo no Estado de
Pernambuco e dá outras providências.
13) Projeto de Lei Ordinária nº 2617/2021 de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães.
Ementa: Institui o Programa de Apoio às Vítimas de Abuso Sexual ou de Discriminação no Esporte no âmbito Estado de Pernambuco.
14) Projeto de Lei Ordinária nº 2624/2021 de autoria da deputada Gleide Ângelo.
Ementa: Altera a Lei nº 13.302, de 21 de setembro de 2007, que estabelece no âmbito do Estado de Pernambuco, os princípios a serem
observados pelo Governo do Estado na execução das políticas públicas relacionadas com o combate aos crimes de violência praticados
contra a mulher, originada de projeto de autoria do Deputado Antônio Figueirôa, a fim de aperfeiçoar a sua redação e atualizá-la aos
preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
15) Projeto de Lei Ordinária nº 2654/2021 de autoria da deputada Gleide Ângelo.
Ementa: Altera a Lei nº 16.356, de 8 de maio de 2018, que dispõe sobre a isenção, para atletas de baixa renda, do pagamento de taxa de
inscrição em corridas, caminhadas e provas de ciclismo, realizadas em vias públicas do Estado de Pernambuco, originada de projeto de
autoria do Deputado Bispo Ossesio Silva, a fim de ampliar o alcance da isenção para atletas e expectadores de baixa renda, em eventos
esportivos realizados em áreas, vias, equipamentos ou estabelecimentos de domínio do Estado de Pernambuco, nos termos que indica.
16) Projeto de Lei Ordinária nº 2669/2021 de autoria do deputado William Brigido.
Ementa: Cria a Lei criança e adolescente livre da violência familiar e dá outras providências.
17) Projeto de Lei Ordinária nº 2671/2021 de autoria do deputado Romero Albuquerque.
Ementa: Altera a Lei nº 14.762, de 31 de agosto de 2012, que institui a Política Estadual de Mobilidade por Bicicletas, no âmbito do
Estado de Pernambuco, e dá outras providências, a fim de determinar a instalação ou adaptação de vestiários em edifícios empresariais.
18) Projeto de Lei Ordinária nº 2706/2021 de autoria do deputado Gustavo Gouveia.
Ementa: Dispõe sobre a veiculação de propagandas educativas contra a automutilação em eventos culturais e esportivos realizados no
Estado de Pernambuco.
19) Projeto de Lei Ordinária nº 2715/2021 de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães.
Ementa: Institui a Política Estadual de incentivo ao turismo de observação de aves no âmbito do Estado de Pernambuco.

1.6- Projeto de Lei Ordinária n° 2667/2021 de autoria do Deputado Romero Albuquerque.
EMENTA: Dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar de Proteção Animal no âmbito do Estado de Pernambuco.
1.7- Projeto de Lei Ordinária n° 2679/2021 de autoria do Deputado Wanderson Florêncio.
EMENTA: Altera a Lei 15.226, de 7 de janeiro d 2014, que institui o Código estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado de
Pernambuco, originada de projeto de lei da Deputada Terezinha Nunes, a fim de proibir a realização de adestramento d animais
domésticos com a utilização de agressões físicas ou psicológicas.
1.8- Projeto de Lei Ordinária n° 2694/2021 de autoria da Deputada Fabíola Cabral.
EMENTA: Institui no âmbito do Estado de Pernambuco, o programa Banco de Ração e Acessórios para Animais, e dá outras
providências.
1.9- Projeto de lei Ordinária n 2699/2021 de autoria do Deputado Henrique Queiroz Filho.
EMENTA: Institui a Política Estadual de Bioinsumos.
1.10- Projeto de Lei Ordinária n° 2713/2021 de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães.
EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio à Conservação de Sementes Crioulas do Estado de Pernambuco.
1.11- Projeto de Lei Ordinária n° 2734/2021 de autoria do Deputado Gustavo Gouveia.
EMENTA: Altera a Lei n° 14.922, de 18 de março de 2013, que institui a Política Estadual de Convivência com o Semiárido, a fim de
estabelecer incentivo à utilização de fossas sépticas biodigestoras.
1.12- Projeto de Lei Ordinária n° 2736/2021 de autoria da Deputada Roberta Arraes.
EMENTA: Altera a Lei 11.751, de 3 de abril de 2000, que dispõe sobre a composição alimentar da merenda escolar distribuída à rede
pública de escolas, no Estado de Pernambuco, originada de projeto de lei da deputada Teresa Duere e do Deputado Roberto Liberato,
a fim de incluir dispositivos acerca do consumo de mel pelas escolas pernambucanas, e dá outras providências.
2 - Projetos em Discussão:
2.1- Substitutivo n° 01/2021 ao Projeto de Lei Ordinária n° 2486/2021 de autoria do Deputado Romero Albuquerque.
Origem: Comissão de Constituição, Legislação e Justiça.
EMENTA: Altera Integralmente a redação do Projeto de Lei Ordinária N° 2486/2021, que altera a Lei 16.536, de 9 de janeiro de 2019,
a qual dispõe sobre a criação, venda, compra e doação de animais de estimação em estabelecimentos comerciais e assemelhados, no
âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outra providências.
RELATOR: Deputado Henrique Queiroz Filho.
2.2- Substitutivo n° 01/2021 ao Projeto de Lei Ordinária n° 1416/2020 de autoria do Deputado William Brígido
Origem: Comissão de Constituição, Legislação e Justiça
EMENTA: Altera integralmente o Projeto de Lei Ordinária 1416/2020, que altera a Lei n° 16.559, de 15 de janeiro de 2019, a qual institui
o Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de lei do Deputado Rodrigo Novaes, a fim de especificar que
a vedação contida no inciso IV do artigo 23 também se aplica aos produtos da cesta básica e dá outras providências.
RELATORA: Deputada Roberta Arraes.
Sala da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, 15 de outubro de 2021.

20) Projeto de Lei Ordinária nº 2729/2021 de autoria da deputada Juntas.
Ementa: Dispõe sobre o uso de banheiros, vestiários e ambientes similares, de acordo com a identidade de gênero, no âmbito dos
estabelecimentos públicos e privados do Estado de Pernambuco.

Deputado Doriel Barros
Presidente

21) Projeto de Lei Ordinária nº 2742/2021 de autoria do deputado Guilherme Uchoa.
Ementa: Dispõe sobre a regulamentação de Atividades Off Road no âmbito do Estado de Pernambuco.
DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei Ordinária nº 2275/2021 de autoria do deputado Wanderson Florêncio.
Ementa: Dispõe sobre a divulgação de propaganda educativa sobre meio ambiente e sustentabilidade em espetáculos artísticosculturais e esportivos, que tenham recebido recursos financeiros do Governo do Estado de Pernambuco, e dá outras providências.
Relator: deputado Antônio Fernando.
2) Projeto de Lei Ordinária nº 2357/2021 de autoria da deputada Gleide Ângelo.
Ementa: Altera a Lei nº 14.104, de 1º de julho de 2010, que institui regras e critérios para a contratação ou formalização de apoio a
eventos relacionados ao turismo e à cultura no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, a fim de fortalecer a cadeia do
artesanato pernambucano, estimular o turismo gastronômico e o ecoturismo, e promover a interiorização do turismo em Pernambuco.
Relator: deputado Henrique Queiroz Filho.
3) Projeto de Lei Ordinária nº 2442/2021 de autoria do deputado Gustavo Gouveia, e a Emenda Modificativa nº 01/2021, de
autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça.
Ementa: Institui condições para a realização de eventos esportivos e de exposições de motocicletas, no Estado de Pernambuco.
Relator: deputado Professor Paulo Dutra.

COMISSÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Convoco, nos termos do Art. 118 do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, a deputada Clarissa Tércio (PSC), deputado
Isaltino Nascimento (PSB), deputado Pastor Cleiton Collins (PP) e deputada Simone Santana (PSB), membros titulares, e na ausência
destes, os suplentes: deputada Alessandra Vieira (PSDB), deputado Antônio Fernando (PSC), deputada Fabíola Cabral (PP), deputado
João Paulo (PC do B) e deputada Laura Gomes (PSB), para participarem da reunião ordinária de deliberação remota a ser realizada às
14h30, do dia 20 (vinte) de outubro, quarta-feira, do corrente ano, nos termos da Resolução nº 1.667, de 24 de março de 2020, de autoria
desta Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, onde estarão em pauta as seguintes proposições:
DISTRIBUIÇÃO

4) Projeto de Lei Ordinária nº 2658/2021 de autoria do Poder Executivo.
Ementa: Autoriza o Estado de Pernambuco a ceder, com encargo, o direito de uso do imóvel que indica à Empresa de Turismo de
Pernambuco Governador Eduardo Campos – EMPETUR com vistas a promover o desenvolvimento das atividades do turismo de lazer
e de entretenimento no Estado.
Relator: deputado João Paulo Costa.

1) Projeto de Lei Ordinária nº 2749/2021, de autoria do Governador do Estado. Ementa: Altera a Lei nº 17.121, de 16 de dezembro de
2020, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício de 2021, com inclusão do inciso IX ao art. 10;

Recife, 15 de Outubro de 2021.

2) Projeto de Lei Ordinária nº 2750/2021, de autoria do Deputado Romero Albuquerque. Ementa: Dispõe sobre a gratuidade do
transporte público para pacientes da rede pública estadual de saúde que estejam em tratamento ambulatorial no âmbito do Estado de
Pernambuco;

Deputado JOÃO PAULO COSTA
Presidente

3) Projeto de Lei Ordinária nº 2754/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo. Ementa: Institui a Política Estadual de
Prevenção ao Suicídio e à Violência Autoprovocada, no âmbito do Estado de Pernambuco;

Recife, 16 de outubro de 2021
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4) Projeto de Lei Ordinária nº 2755/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia. Ementa: Dispõe sobre a doação de fraldas
descartáveis apreendidas pelas autoridades estaduais competentes no exercício do poder de polícia, no âmbito do Estado de
Pernambuco.
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consumidoras inadimplentes em datas específicas, originada de projeto de lei do Deputado Ricardo Costa, a fim de obrigar as
Concessionárias de água e luz oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço, no ato do corte.)
16. Projeto de Lei Ordinária nº 2722/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: Altera o art. 13 da Lei nº 11.186, de 22 de
dezembro de 1994, que estabelece e define critérios acerca de sistemas de segurança contra incêndio e pânico para edificações, para
ampliar o prazo de validade do “Atestado de Regularidade”.)

DISCUSSÃO
1) Projeto de Lei Ordinária nº 481/2019, de autoria do Deputado Romero Sales Filho, alterado pela Emenda Supressiva nº 01, de
autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Fibromialgia.
Relatora: Deputada Simone Santana
2) Substitutivo nº 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária nº 986/2020,
de autoria do Deputado Alberto Feitosa, que altera a Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de 2011, que institui regras para a realização
dos concursos públicos destinados a selecionar candidatos ao ingresso nos cargos e empregos públicos da Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado de Pernambuco, originada de projeto de lei de
autoria do Deputado Ricardo Costa, a fim de disciplinar a realização de avaliação médica e de exames toxicológicos
Relatora: Deputada Simone Santana
3) Substitutivo nº 01, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária nº 2164/2021, de
autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo, que altera a Lei nº 16.538, de 9 de janeiro de 2019, que institui o Estatuto da Pessoa com
Câncer no Estado de Pernambuco, originada de Projeto de Lei de autoria do Deputado Rodrigo Novaes e da Deputada Socorro
Pimentel, a fim de dispor sobre a publicação de informações por instituições que recebem produtos ou materiais a serem doados às
pessoas com câncer.
Relatora: Deputada Laura Gomes
4) Projeto de Lei Ordinária nº 2689/2021, de autoria do Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.916, de 18 de janeiro de 2013,
que concede às pessoas com deficiência gratuidade nos veículos do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região
Metropolitana do Recife - STPP/RMR para reduzir o valor de emissão da 2ª (segunda) via do Vale Eletrônico Metropolitano de Livre
Acesso.
Relator: Deputado Isaltino Nascimento
Sala da Comissão de Saúde e Assistência Social
Recife, 15 de outubro de 2021.
Deputada Roberta Arraes
Presidente

17. Projeto de Lei Ordinária nº 2726/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Institui, no âmbito do Estado de
Pernambuco, o uso do colar de girassol, como instrumento auxiliar para identificação das pessoas com deficiências ocultas e seus
acompanhantes.)
18. Projeto de Lei Ordinária nº 2727/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de
janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do
Deputado Rodrigo Novaes, a fim de esclarecer ao consumidor sobre as práticas de publicidade enganosa ou abusiva.)
19. Projeto de Lei Ordinária nº 2728/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Altera a Lei nº 16.153, de 3 de outubro
de 2017, que dispõe sobre normas de segurança nos estabelecimentos bancários e financeiros no Estado de Pernambuco, originada de
projetos de lei dos Deputados Ricardo Costa, Rodrigo Novaes, Terezinha Nunes e Clodoaldo Magalhães, para adequações de segurança.)
20. Projeto de Lei Ordinária nº 2729/2021, de autoria da Deputada Juntas (Ementa: Dispõe sobre o uso de banheiros, vestiários e
ambientes similares, de acordo com a identidade de gênero, no âmbito dos estabelecimentos públicos e privados do Estado de
Pernambuco.)
21. Projeto de Lei Ordinária nº 2739/2021, de autoria do Deputado Romero Albuquerque (Ementa: Dispõe sobre a proibição de
questionar sobre a religião e a orientação sexual de candidatos, em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas
públicas ou privadas, sociedades, associações clubes e afins no âmbito do Estado de Pernambuco.)
22. Projeto de Lei Ordinária nº 2740/2021, de autoria da Deputada Laura Gomes (Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade do
profissional fisioterapeuta nas academias de ginástica que contém pessoas com doença ou deficiência, e dá outras providências.)
23. Projeto de Lei Ordinária nº 2742/2021, de autoria do Deputado Guilherme Uchoa (Ementa: Dispõe sobre a regulamentação de
Atividades Off Road no âmbito do Estado de Pernambuco.)
24. Projeto de Lei Ordinária nº 2748/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: Altera a Lei n º 17.166 de 5 de março de 2021,
que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais, com a garantia da União.)
25. Projeto de Lei Ordinária nº 2751/2021, de autoria do Deputado Romero Albuquerque (Ementa: Dispõe sobre o procedimento de
doação de sangue de cães e gatos realizados em clínicas veterinárias, hospitais e congêneres, no âmbito do Estado de Pernambuco.)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
REUNIÃO ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos do Art. 117, do Regimento Interno deste Poder, os parlamentares: Clóvis Paiva (PP), Marcantônio Dourado Filho
(PP), Romário Dias (PSD) e Romero Sales Filho (PTB), membros titulares; Laura Gomes (PSB), Fabíola Cabral (PP), Fabrízio
Ferraz (PP), Priscila Krause (DEM) e Simone Santana (PSB), membros suplentes, para participarem da Reunião Ordinária de
deliberação remota a ser realizada no dia 20 de outubro de 2021, (quarta-feira) às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), nos termos
da Resolução nº 1.667, de 24 de março de 2020, de autoria da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, onde estará em pauta
a seguinte matéria:
DISTRIBUIÇÃO
1. Projeto de Lei Ordinária nº 2694/2021, de autoria da Deputada Fabíola Cabral (Ementa: Institui no âmbito do Estado de
Pernambuco, o programa Banco de Ração e Acessórios para Animais, e dá outras providências.)
2. Projeto de Lei Ordinária nº 2695/2021, de autoria do Deputado William Brígido (Ementa: Concede benefícios para doadoras
voluntárias de leite materno no âmbito do Estado de Pernambuco e dá outras providências.)
3. Projeto de Lei Ordinária nº 2696/2021, de autoria do Deputado Marco Aurélio Meu Amigo (Ementa: Dispõe sobre a inclusão de
conceitos de empreendedorismo na Rede Estadual de Ensino, e dá outras providências.)
4. Projeto de Lei Ordinária nº 2698/2021, de autoria da Deputada Gleide Ângelo (Ementa: Altera a Lei nº 15.590, de 21 de setembro
de 2015, que institui a Política da Pesca Artesanal no Estado de Pernambuco, a fim de promover a valorização das mulheres
pescadoras, aquicultoras e marisqueiras.)
5. Projeto de Lei Ordinária nº 2699/2021, de autoria do Deputado Henrique Queiroz Filho (Ementa: Institui a Política Estadual de
Bioinsumos.)
6. Projeto de Lei Ordinária nº 2704/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 13.965, de 15 de dezembro
de 2009, que institui o Programa do Artesanato de Pernambuco, o Fórum do Artesanato de Pernambuco, e dá providências correlatas,
a fim de incluir objetivos adicionais.)
7. Projeto de Lei Ordinária nº 2706/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Dispõe sobre a veiculação de
propagandas educativas contra a automutilação em eventos culturais e esportivos realizados no Estado de Pernambuco.)
8. Projeto de Lei Ordinária nº 2708/2021, de autoria da Deputada Roberta Arraes (Ementa: Altera a Lei 16.559, de 15 de janeiro de
2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes, a fim de assegurar ao consumidor contratante de empresas concessionárias e prestadoras de serviços o direito de
incluir na fatura o nome de residentes no mesmo domicílio, no âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outras providências)

26. Projeto de Lei Ordinária nº 2758/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro
de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes, a fim de instituir o relatório anual de atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação, transação, emissão
ou gestão de ativos virtuais, incluindo criptoativos.)
27. Projeto de Lei Ordinária nº 2759/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Altera a Lei nº 14.090, de 17 de
junho de 2010 que institui a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco, e dá outras providências, a
fim de instituir medidas adicionais para energia solar.)
DISCUSSÃO
PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA
1. Projeto de Lei Ordinária n° 744/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo, incluindo Emenda Modificativa n° 01/2021,
de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (Ementa: Altera a Lei nº 15.878, de 11 de agosto de 2016, que estabelece
normas para os embarques e desembarques de passageiros do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana
do Recife - STPP/RMR e do Sistema de Transporte Público Intermunicipal do Estado de Pernambuco e dá outras providências, de
autoria da Deputada Simone Santana, a fim de ampliar o seu alcance às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.)
Relator: Deputado Fabrízio Ferraz
2. Projeto de Lei Ordinária n° 2192/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Dispõe sobre a vedação da
exigência de experiência profissional prévia para a seleção de estagiários, no âmbito do Estado de Pernambuco.)
Relator: Deputado Marcantônio Dourado Filho
3. Projeto de Lei Ordinária n° 2389/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Proíbe cláusulas ou condições
de caráter discriminatório e a exigência de disponibilidade de veículos automotores, equipamentos ou qualquer outra forma de
contrapartida material, em processos de seleção de estagiários no âmbito do Estado de Pernambuco.)
Relator: Deputado Romero Sales Filho
4. Projeto de Lei Ordinária n° 2442/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia, incluindo Emenda Modificativa n° 01/2021, de
autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (Ementa: Institui condições para a realização de eventos esportivos e de
exposições de motocicletas, no Estado de Pernambuco.)
Relator: Deputado Marcantônio Dourado Filho
5. Projeto de Lei Ordinária n° 2573/2021, de autoria do Deputado Fabrízio Ferraz (Ementa: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de
2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes, a fim de assegurar ao consumidor o direito de acompanhar presencialmente a realização dos serviços de revisão e
manutenção de veículos automotores e dá outras providências.)
Relatora: Deputada Laura Gomes
6. Projeto de Lei Ordinária n° 2658/2021, de autoria do Governador do Estado (Ementa: Autoriza o Estado de Pernambuco a ceder,
com encargo, o direito de uso do imóvel que indica à Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos – EMPETUR
com vistas a promover o desenvolvimento das atividades do turismo de lazer e de entretenimento no Estado.)
Relatora: Deputada Priscila Krause
SUBSTITUTIVOS

9. Projeto de Lei Ordinária nº 2710/2021, de autoria da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Dispõe sobre a comunicação às
autoridades policiais, pelas pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, sobre a ocorrência ou de indícios de ocorrência de
fatos que configurem crimes contra a dignidade sexual, praticados por ou cujas vítimas sejam funcionários(as) ou prestadores(as) de
serviços sob sua chefia ou comando, nos termos que indica.)
10. Projeto de Lei Ordinária nº 2711/2021, de autoria do Deputado Gustavo Gouveia (Ementa: Altera a Lei nº 14.538, de 14 de
dezembro de 2011, que institui regras para a realização dos concursos públicos destinados a selecionar candidatos ao ingresso nos
cargos e empregos públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do
Estado de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do Deputado Ricardo Costa, a fim de estabelecer isenção de taxa de
inscrição para a candidata que for doadora de leite materno.)
11. Projeto de Lei Ordinária nº 2712/2021, de autoria do Deputado Marco Aurélio Meu Amigo (Ementa: Altera a Lei nº 14.474, de 16
de novembro de 2011, que Dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região
Metropolitana do Recife – STPP/RMR e autoriza o Poder Público a delegar a sua execução, a fim de permitir o acesso aos relatórios
de saldo dos créditos adquiridos antecipadamente para utilização do STPP/RMR.)
12. Projeto de Lei Ordinária nº 2713/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual
de Apoio à Conservação de Sementes Crioulas do Estado de Pernambuco.)
13. Projeto de Lei Ordinária nº 2714/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de
janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do
Deputado Rodrigo Novaes, a fim de vedar que a cobrança de pizzas de dois sabores seja feita pelo preço do sabor de maior valor.)
14. Projeto de Lei Ordinária nº 2715/2021, de autoria do Deputado Clodoaldo Magalhães (Ementa: Institui a Política Estadual de
incentivo ao turismo de observação de aves no âmbito do Estado de Pernambuco.)
15. Projeto de Lei Ordinária nº 2716/2021, de autoria do Deputado William Brígido (Ementa: Altera a Lei nº 16.534, de 9 de Janeiro de
2019, que dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água, energia elétrica, gás canalizado e telefone às unidades

7. Substitutivo n° 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária n° 118/2019,
de autoria do Deputado Wanderson Florêncio (Ementa: Obriga as escolas da rede pública e privada de ensino a possuir e disponibilizar
cadeira de rodas para alunos com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito do estado de Pernambuco.)
Relator: Deputado Romero Sales Filho
8. Substitutivo n° 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária nº 1824/2021,
de autoria do Deputado Wanderson Florêncio (Ementa: Altera a Lei nº 13.462, de 9 de junho de 2008, que dispõe sobre critérios para
a contratação de empresas para execução de serviços terceirizados com a Administração Pública do Estado, e dá outras providências,
a fim de exigir demonstração mensal de adimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.)
Relator: Deputado João Paulo, a ser redistribuído ao Deputado Marcantônio Dourado Filho
9. Substitutivo n° 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária n° 1967/2021, de autoria
da Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Altera a Lei nº 14.262, de 5 de janeiro de 2011, que assegura às pessoas com deficiência visual
o direito de receber os boletos de pagamento de suas contas de água, energia elétricas, telefonia e gás canalizado, confeccionados em Braille,
originada de projeto de autoria do Deputado Sílvio Costa Filho, afim de atualizá-la à terminologia adotada pela Lei Federal nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e estabelecer sanções pelo seu descumprimento.)
Relator: Deputado Romero Sales Filho
10. Substitutivo n° 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária n° 2148/2021,
de autoria do Deputado Romero Sales Filho (Ementa: Obriga as empresas de ônibus intermunicipal do Estado de Pernambuco a fixar
placas contendo informação a respeito dos direitos do usuário em caso de transbordo de passageiro.)
Relatora: Deputada Simone Santana
11. Substitutivo n° 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária n° 2491/2021,
de autoria do Deputado Antonio Coelho (Ementa: Dispõe sobre a doação de aparelhos eletrônicos de comunicação apreendidos em
unidades prisionais do Estado de Pernambuco e dá outras providências.)
Relator: Deputado Romero Sales Filho
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12. Substitutivo n° 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária n° 2491/2021,
de autoria do Deputado Antonio Coelho (Ementa: Altera a Lei nº 12.469, de 18 de novembro de 2003, que disciplina os critérios e
responsabilidades para a criação, venda e qualquer outra espécie de transação envolvendo cães das raças Pitt-Bull e Rottweiler no
âmbito do Estado de Pernambuco, originada através de Projeto de Lei do Deputado Pedro Eurico, a fim de inserir maior segurança na
posse e circulação desses animais e dá outras providências.)
Relatora: Deputada Simone Santana

Recife, 16 de outubro de 2021

21. Projeto de lei ordinária nº 2345/2021, de autoria do deputado Henrique Queiroz Filho Ementa: Dispõe sobre a isenção do
pagamento de taxas para confecção de 2ª via de documentos pessoais de Pessoas com Deficiências que tenham sido roubadas ou
furtadas.
DISCUSSÃO:
22. PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA:

13. Substitutivo n° 01/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao Projeto de Lei Ordinária n° 2556/2021,
de autoria do Deputado William Brígido (Ementa: Altera a Lei nº 12.598, de 7 de junho de 2004, que dispõe sobre a proibição de venda
de cigarros para pessoas menores de idade em todos os estabelecimentos comerciais do estado de Pernambuco, originada de projeto
de Lei do Deputado Isaltino Nascimento, a fim de obrigar os estabelecimentos que comercializam produtos fumígenos, só poderão
vendê-lo diante da apresentação de documento de identidade com foto que comprovarem a maioridade.)
Relatora: Deputada Laura Gomes
Recife, 15 de outubro de 2021.
Deputado ERICK LESSA
Presidente

23. Projeto de lei ordinária nº 2665/2021, de autoria do Poder Executivo Ementa: Dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos
Militares do Estado de Pernambuco.
I) SUBSTITUTIVOS:
1. Substitutivo nº 01/2021, da Constituição, Legislação e Justiça (Altera integralmente a redação do Projeto de Lei Ordinária nº
586/2019, de autoria do deputado Joaquim Lira. EMENTA: Dispõe sobre a prioridade para atendimento e emissão de laudos pelo
Instituto Médico Legal – IML, e dá outras providências, em tramitação conjunta ao Projeto de Lei Ordinária nº 2268/2021, de autoria da
Deputada Delegada Gleide Ângelo (Ementa: Assegura atendimento especializado no âmbito dos órgãos permanentes do Sistema de
Segurança Pública do Estado de Pernambuco e dá outras providências)
Relator: Aluísio Lessa
Sala da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social
Recife, 14 de outubro de 2021.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos do Art. 117, §1º do Regimento Interno deste Poder, os deputados: Álvaro Porto, Antônio Moraes, Delegada
Gleide Angelo, Fabrizio Ferraz e Marco Aurélio Meu Amigo, membros titulares; Adalto Santos, Alberto Feitosa, Aluísio Lessa,
Delegado Erick Lessa, Joel da Harpa membros suplentes, para participarem da reunião pelo sistema de deliberação remota a ser
realizada às 9h(nove horas ), do dia 20 de outubro de 2021 (quarta feira), nos termos da Resolução nº 1.667, de autoria desta
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, com a seguinte pauta:
DISTRIBUIÇÃO:

DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ
PRESIDENTE

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO COOPERATIVISMO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoco de acordo com o art. 278-A, o Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, os Deputados: Aluísio Lessa, Isaltino
Nascimento, Erick Lessa, Laura Gomes, Diogo Moraes, Simone Santana e Marco Aurélio membros efetivos deste Colegiado, para se
fazerem presentes à Reunião da “Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo”, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2021 às
15h (quinze horas), no formato remoto.

I) PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA:
1. Projeto de lei ordinária nº 2665/2021, de autoria do Poder Executivo Ementa: Dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos
Militares do Estado de Pernambuco.

Waldemar Borges
Coordenador-Geral

2. Projeto de lei ordinária nº 2462/2021, de autoria do deputado rogerio Leão Ementa: Dispõe sobre a doação de aparelhos eletrônicos
de comunicação apreendidos em unidades prisionais do Estado de Pernambuco e dá outras providências.
3. Projeto de lei ordinária nº 2182/2021, de autoria da deputada Fabiola Cabral Ementa: Dispõe sobre a reposição de hidrômetros
furtados e dá outras providências.

Atas de Comissões

4. Projeto de lei ordinária nº 2188/2021, de autoria da deputada Dulci Amorim Ementa: Dispõe sobre a distribuição e fornecimento
de absorventes higiênicos nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde e em todos os espaços públicos, em todo Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.
5. Projeto de lei ordinária nº 2190/2021, de autoria da deputada Delegada Gleide Angelo Ementa: Estabelece regras para a
contratação de jovens aprendizes pelo poder público estadual e dá outras providências.
6. Projeto de lei ordinária nº 2208/2021, de autoria do deputado Antonio Coelho Ementa: Institui a Política Estadual de Saúde Mental
para os Servidores Públicos das Forças Policiais do Estado de Pernambuco e dá outras providências.
7. Projeto de lei ordinária nº 2213/2021, de autoria da deputada Alessandra Vieira Ementa: Dispõe sobre os direitos à remoção de
servidoras estaduais vítimas de violência sexual, familiar ou doméstica e dá outras providências.
8. Projeto de lei ordinária nº 2223/2021, de autoria da deputada Roberta Arraes Ementa: Dispõe sobre o registro de Boletim de
Ocorrência, na Delegacia Interativa, para os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito do Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.
9. Projeto de lei ordinária nº 2239/2021, de autoria da deputada Laura Gomes Ementa: Dispõe sobre sanções administrativas
aplicadas às práticas de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero.
10. Projeto de lei ordinária nº 2247/2021, de autoria do deputado Rogerio Leão Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de
comunicação aos órgãos ambientais competentes sobre a presença de animais silvestres soltos em áreas urbanas ou aprisionados para
fins de comércio ilegal.
11. Projeto de lei ordinária nº 2254/2021, de autoria do deputado Willian Brigido Ementa: Autoriza, através de convênios, a adoção
de medidas de segurança para instituições de ensino na forma em que especifica e determina providências.

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DA REFORMA ADMINISTRATIVA (PEC 32/2020)
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e vinte minutos, através de sistema de deliberação
remota da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, com transmissão ao vivo pela TV Alepe no youtube e na TV aberta, foi
realizada reunião da Comissão Especial de Análise da Reforma Administrativa, com a finalidade de instalar e eleger presidente e relator.
Estiveram presentes os deputados: Doriel Barros, João Paulo, Juntas, Professor Paulo Dutra e Diogo Moraes. Foi aberta a sessão
pelo Deputado Doriel Barros que presidiu os trabalhos lendo o edital de convocação e parabenizando o Dep. João Paulo pela propositura
da pauta. A Comissão tem como objetivo analisar a Reforma Administrativa (PEC 32/2020) proposta pelo Governo Federal. O Deputado
Doriel Barros submeteu ao colegiado para a Comissão Especial de Análise da Reforma Administrativa, os nomes dos deputados: Dep.
João Paulo - Presidente e Dep. Diogo Moraes como Relator, que foram eleitos por unanimidade. Em seguida, foi aberta a palavra aos
presentes, que iniciou com o deputado João Paulo, que destacou a ausência dos Deputados membros da Comissão: Laura Gomes,
Fabíola Cabral, Antônio Coelho e Alberto Feitosa; em seguida falou sobre os servidores públicos no Cenário Nacional, desde a época
do golpe do Governo Dilma, com a retirada de conquistas dos trabalhadores. Finalizou falando da necessidade de interlocução com
outras vias representativas na perspectiva da reforma administrativa, como: Deputados Federais, Estaduais, Movimentos Sindicais,
Centrais Sindicais, Sindicato dos Servidores Públicos, Prefeituras, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Em seguida foi
facultada a palavra ao Deputado Professor Paulo Dutra que independente da condição de servidor público, se coloca à disposição para
acompanhar e contribuir, destacando a importância do diálogo. Na sequência a Deputada Juntas saudou a todos e falou da importância
do debate em relação à tentativa do desmonte no serviço público, também se colocando à disposição para contribuir. O Deputado Diogo
Moraes, finaliza falando da imposição do Governo Federal com a Reforma Administrativa e a importância de trazer essa discussão para
a Alepe, e declara sua disponibilidade e total dedicação para atuar em benefício dos servidores públicos. Por fim, nada mais havendo
a tratar, o Deputado Presidente declarou encerrados os trabalhos agradecendo a participação de todos. E para que conste em registro,
foi lavrada e digitada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada pelo Presidente e publicada sem emendas, rasuras, entrelinhas
e ressalvas.

12. Projeto de lei ordinária nº 2268/2021, de autoria da deputada Delegada Gleide Angelo Ementa: Assegura atendimento
especializado no âmbito dos órgãos permanentes do Sistema de Segurança Pública do Estado de Pernambuco e dá outras
providências.
13. Projeto de lei ordinária nº 2285/2021, de autoria do deputado Doriel Barros Ementa: Cria a Política Estadual de Segurança e
Defesa no Campo, no âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outras providências
14. Projeto de lei ordinária nº 2287/2021, de autoria do deputado Antonio Coelho Ementa: Determina a inserção de plataforma no
sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude e dá outras providências.
15. Projeto de lei ordinária nº 2293/2021, de autoria do deputado Wanderson Ementa: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de
2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes, afim de estabelecer normas para a solicitação de informações do consumidor e guarda dos dados por parte das
farmácias e drogarias.
16. Projeto de lei ordinária nº 2307/2021, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães Ementa: Altera a Lei nº 13.462, de 9 de junho
de 2008, que dispõe sobre critérios para a contratação de empresas para execução de serviços terceirizados com a Administração
Pública do Estado, e dá outras providências, a fim de incluir a vedação da utilização de mão de obra em que haja trabalhadores
condenados pela prática de homofobia e transfobia.
17. Projeto de lei ordinária nº 2312/2021, de autoria do deputado Willian Brigido Ementa: Dispõe sobre a obrigação dos pet shops,
clínicas veterinárias e hospitais veterinários de informar a delegacia de polícia civil ou especializada, quando constatarem indícios de
maus tratos nos animais por eles atendidos no âmbito do estado de Pernambuco, e dá outras providências;
18. Projeto de lei ordinária nº 2321/2021, de autoria da deputada Delegada Gleide Angelo Ementa: Dispõe sobre a comunicação pelos
estabelecimentos comerciais, quando da ocorrência de casos de abuso e violência contra mulher, criança, adolescente, pessoa idosa e
pessoa com deficiência, nos termos que indica.;
19. Projeto de lei ordinária nº 2336/2021, de autoria do deputado Willian Brigido Ementa: Altera a Lei nº 16.153, de 3 de outubro de
2017, que dispõe sobre normas de segurança nos estabelecimentos bancários e financeiros no Estado de Pernambuco, originada de
Projetos de lei de autoria dos Deputados Ricardo Costa, Rodrigo Novaes, Terezinha Nunes e Clodoaldo Magalhães, a fim de estabelecer
horário para suprimento e/ou recolhimento diário dos estabelecimentos financeiros e comerciais por empresas de transporte
especializado de valores, no âmbito do Estado de Pernambuco.;
20. Projeto de lei ordinária nº 2340/2021, de autoria do deputado Erick Lessa Ementa: Define penalidades administrativas pela prática
de atos discriminatórios por motivo de raça, cor, etnia ou origem, no âmbito do Estado de Pernambuco

ATA DA 4ª REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO COOPERATIVISMO EM PERNAMBUCO.
Aos vinte e sete do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um às 15h, na modalidade remota, foi dado início a abertura da quarta
reunião, pelo Coordenador Geral da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo de Pernambuco, de acordo com o Art. 278 – A,
do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, o Deputado Waldemar Borges, que cumprimentou os Deputados integrantes da
Frente, o Deputado Isaltino Nascimento, o Deputado Diogo Moraes, a Deputada Laura Gomes e o Deputado João Paulo, que acenou
o interesse em participar da Frente. O Coordenador também registrou a saudação aos representantes das Cooperativas em nome do
Presidente da OCB PE, Malaquias Ancelmo. Abrindo os trabalhos, o Deputado Waldemar Borges informou a pauta de debate “O papel
da Frente Parlamentar do Cooperativismo”, tendo como expositores a Gerente de Relações Institucionais do Sistema OCB Nacional, a
senhora Clara Maffia e o Coordenador da Frente Nacional em Defesa das Cooperativas na Câmara dos Deputados, o Deputado Federal
Evair Vieira de Melo. Dando início o Coordenador apresentou o intuito da Frente Parlamentar aos convidados e expositores, passando
a palavra para o Presidente da OCB PE Malaquias Ancelmo, que apresentou o contexto do Cooperativismo Pernambucano. Seguindo
as exposições, a Gerente da OCB PE Clara Maffia, apresentou o tema “ a importância da representação política do Cooperativismo
brasileiro. A Gerente informou as principais atribuições na representação cooperativista, o que fazem e como contribuem para
elaboração de normas, legislações e regulamentações em defesa do cooperativismo. Além disso, houve uma apresentação do balanço
de atividades desenvolvidas e como elas são divulgadas aos cooperados. Já o Presidente da Frente Nacional, o Deputado Federal Evair
de Melo, apresentou o papel da Frencoop no Congresso Nacional, onde abordou os desafios, empoderamento por parte dos
parlamentares, a importância da articulação e de ser um interlocutor e frisou que as cooperativas vêm combatendo o preconceito e
ocupando cada vez mais espaços na cadeia econômica nacional. Em seguida foi dada a palavra aos deputados João Paulo e Diogo
Moraes que saudaram a todos os presentes. O Presidente da OCB PE Malaquias Ancelmo, passou a palavra ao Presidente da Coaf
Alexandre Lima que destacou a importância da venda direta do álcool para as cooperativas, que a Frente Nacional e a Frente Estadual
poderiam ver como contribuem para essa bandeira. Já o presidente da Coopexvale Jailson Lira, apresentou a dificuldade que as
cooperativas enfrentam quando querem expandir seus alcances, que as Cooperativas atualmente e apresentam como um caminho para
acesso a oportunidades para os territórios que as envolvem, distribuição e produção de riqueza para os cooperados, diferentes de
empresas privadas tradicionais. Partindo para o encerramento da reunião o Coordenador solicitou que a OCB Nacional encaminhe
legislações que possam vir a ser aplicadas em nível estadual, para análise das possibilidades de encaminhamento. Assim como reforçou
o papel da OCB PE em propor alterações ou novas legislações que dizem respeito às Cooperativas. Em seguida passou palavra aos
expositores para encerramento e agradecimento e ao Presidente da OCB PE Malaquias Ancelmo, que agradeceu a presença de todos,
declarando encerrada a reunião.

