
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

     PAUTA Nº 030/19, de 19/08/19    

 
ART. 155 DO REGIMENTO INTERNO 
EM TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 
PRAZO: 03 DIAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 22/08/19 
 

01 – Proj. Lei Complementar nº 028/19 – DEPUTADO LEBRÃO – Transforma 
em Estância Turística o Município de Costa Marques do Estado de Rondônia.  
 
02 – Proj. Lei nº 201/19 – DEPUTADO JAIR MONTES - Institui o dia de 
conscientização contra a prática do aborto no Estado de Rondônia. 
 
03 – Proj. Lei nº 202/19 – DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA- Dispõe 
sobre a formação de "equipes de apoio" em todas as Escolas Públicas do Ensino 
Fundamental e Médio. 

 
04 – Proj. Lei nº 203/19 – DEPUTADO DR. NEIDSON- Cria o Dia do Soldado 
da Borracha no âmbito do Estado de Rondônia.  
 
05 – Proj. Lei nº 204/19 – DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA – Proíbe 
a comercialização, o uso, o porte e a posse de substância constituída de vidro 
moído e cola (cerol), além da linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido 
de alumínio (linha chilena), e de qualquer produto utilizado na prática de soltar 
pipas que possua elementos cortantes, e dá outras providências.  
 
06 - Proj. Lei nº 205/19 – DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO – Autoriza o 
Poder Executivo a instituir programa de defesa pessoal e artes marciais nas escolas 
públicas estaduais.  
 
07 - Proj. Lei nº 206/19 – DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO – Autoriza o 
Poder Executivo a criar programa educacional permanente de resistência às drogas 
e à violência nas escolas públicas e privadas, em todo o Estado de Rondônia.  
 
08 - Proj. Lei nº 207/19 – DEPUTADO LEBRÃO – Institui autonomia a 
gestante, possibilitando a opção pelo parto cesariano, a partir da trigésima nona 
semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto 
normal, no Estado de Rondônia.  



09 - Proj. Lei nº 208/19 – DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – Acrescenta 
dispositivos à Lei nº 3.314/14 alterada pela Lei nº 3.948/16, e dá outra providência. 
 
10 - Proj. Lei nº 209/19 – DEPUTADO JEAN OLIVEIRA – Institui a Lei do 
Plantão Médico no âmbito Estadual, que trata da afixação de forma ostensiva e 
visível os nomes de todos os servidores e a escala de plantão nos Hospitais do 
Estado de Rondônia.  
 
11 - Proj. Lei nº 210/19 – DEPUTADO JEAN OLIVEIRA– Dispõe sobre o 
Programa de Censo Inclusão para a identificação do perfil socioeconômico e de 
característica da deficiência das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida do 
Estado de Rondônia.  
 
12 - Proj. Lei nº 211/19 – DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO – Regula a 
realização de testes de aptidão física, em concurso público realizado no Estado de 
Rondônia, por candidata gestante.  
 
13 - Proj. Lei nº 212/19 – DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – Assegura 
vagas em concursos públicos para os profissionais da segurança no trabalho e 
obriga a instalação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na 
administração pública do Estado de Rondônia. 
 
14 - Proj. Lei nº 213/19 – DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – Estabelece 
que hospitais e maternidades do Estado de Rondônia ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros 
em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte 
súbita.  
 
15 - Proj. Lei nº 214/19 – DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – Concede 
prioridade no atendimento aos usuários portadores de diabetes nos casos da 
realização de exames médicos em jejum total.  
 
16 - Proj. Lei nº 215/19 – DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – Garante aos 
alunos das instituições públicas e privadas de ensino do Estado de Rondônia o 
acesso a água potável e filtrada e dá outras providências.  
 
17 - Proj. Lei nº 216/19 – DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de Pet Shops, Clínicas Veterinárias e Hospitais Veterinários de 
informar ao Núcleo de Proteção aos Animais, quando constatarem indícios de 
maus tratos nos animais por eles atendidos.  
 
18 - Proj. Lei nº 217/19 – DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER – Dispõe 
sobre a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e 
funcionários dos estabelecimentos de ensinos públicos e privados de educação 
básica e de estabelecimentos de recreação infantil.  
 



19 - Proj.  Resol nº 044/19 – DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – 
Acrescenta e remunera dispositivo do Regimento Interno.  

20 - Proj.  Resol nº 045/19 – DEPUTADO ANDERSON PEREIRA – Altera o 
§ 3º do artigo 3º, o §1º e revoga os incisos I, II, III e IV, e o §4º, todos do artigo 33 
do Regimento Interno. 

21 - Proj.  Resol nº 046/19 – DEPUTADO ISMAEL CRISPIN– Dispõe sobre a 
criação do Núcleo de Saúde, a ser composto pelos servidores efetivos do extinto 
Departamento Médico. 

 
 
 

 


