ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PAUTA Nº 008/20, de 13/04/2020
ART. 155 DO REGIMENTO INTERNO
EM TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PRAZO: 03 DIAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 16/04/2020

01 - Proj. Lei nº 504/2020 – PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM 51 Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por superávit
financeiro, até o valor de R$ 111.912,43, em favor da Unidade Orçamentária:
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS.
02 - Proj. Lei nº 505/2020 – PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM 53 Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit
Financeiro, até o valor de R$ 5.729.774,63, em favor da Unidade Orçamentária:
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.
03 - Proj. Lei nº 506/2020 – PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM 54 Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Superávit
Financeiro, até o valor de R$ 13.397.393,88, e cria Ação em favor da Unidade
Orçamentária: Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI.
04 - Proj. Lei nº 507/2020 – PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM 55 - Altera
dispositivos da Lei n° 2.760, de 5 de junho de 2012.
05 - Proj. Lei nº 508/2020 – PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM 58 Autoriza o Poder Executivo a criar programas estaduais emergenciais e outros
programas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Estado
de Rondônia.
06 - Proj. Lei nº 509/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Declara como
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia, a Festa de São
Judas Tadeu, realizada no Distrito de Surpresa, Município de Guajará Mirim, no
âmbito do Estado de Rondônia.

07 - Proj. Lei nº 510/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Suspende
imediatamente todos os prazos relativos aos concursos públicos, em razão da
pandemia do COVID-19 (Corona Vírus), no âmbito do Estado de Rondônia.
08 - Proj. Lei nº 511/2020 – DEPUTADO ADAILTON FÚRIA - Dispõe sobre
a redução de, no mínimo, 30% (trinta por cento) no valor das mensalidades das
instituições de ensino fundamental, médio e superior da rede privada cujo
funcionamento esteja suspenso em razão da emergência de saúde pública de que
trata a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Decreto Estadual n° 20.887 de
20 de março de 2020.
09 - Proj. Lei nº 512/2020 – DEPUTADO ADAILTON FÚRIA - Proíbe às
concessionárias prestadoras de serviços essenciais de fornecimento de energia
elétrica e água no Estado de Rondônia de realizar a leitura de medidores de
consumo e emissão de faturas enquanto estiver em vigor o Decreto Estadual n°
20.887, de 20 de março de 2020.
10 - Proj. Lei nº 513/2020 – DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Autoriza o
Poder Executivo a contratar apólice de seguro de vida para os profissionais de
saúde, no âmbito do Estado de Rondônia, durante a vigência do Decreto 24.871,
de 16 de março de 2020.
11 - Proj. Lei nº 514/2020 – DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Dispõe sobre
a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino, durante o
plano de contingência do Novo Coronavírus – COVID 19, da Secretaria de
Estado da Saúde.
12 - Proj. Lei nº 515/2020 – DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Veda a
suspensão e o corte de auxílios a servidores e funcionários públicos, no âmbito
do Estado de Rondônia, durante o plano de contingência do Novo Coronavírus –
COVID 19.
13 - Proj. Lei nº 516/2020 – DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Dispõe sobre
a suspensão do protesto de títulos durante período certo e dá outras providências.
14 - Proj. Lei nº 517/2020 – DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Dispõe sobre
a prorrogação excepcional da validade dos documentos, como certidões,
autorizações, suspende todas as vistorias no setor de transportes e renova
automaticamente as licenças e outros exigíveis pelo Estado que sejam emitidos,
no âmbito do Estado de Rondônia, durante o plano de contingência do Novo
Coronavírus – COVID 19.
15 - Proj. Lei nº 518/2020 – DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Autoriza as
instituições públicas e privadas de atendimento à saúde a adaptarem respiradores

e ventiladores pulmonares, do tipo mecânico hospitalar, para dois pacientes, em
casos de situação de calamidade pública ou situação de emergência em saúde, no
âmbito do Estado de Rondônia, durante o plano de contingência do Novo
Coronavírus – COVID 19.
16 - Proj. Lei nº 519/2020 – DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Dispõe sobre
a gratuidade da emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação para
pessoas de baixa renda, e Institui o Programa CNH Social no âmbito do Estado
de Rondônia.
17 - Proj. Lei nº 520/2020 – DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA – Dispõe sobre
a necessidade da dispensa da vistoria, por meio da autodeclaração do proprietário
de veículos automotores quanto à segurança veicular e ambiental, durante o
plano de contingência relacionado ao novo Coronavírus – COVID 19, no âmbito
do Estado de Rondônia, na forma que demonstra.
18 - Proj. Lei nº 521/2020 – DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de telefonia fixa e móvel
cancelarem a multa contratual de fidelidade dos consumidores que perderem
vínculo empregatício e dá outras providências.
19 - Proj. Lei nº 522/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a
obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino e de saúde notificarem às
autoridades públicas competentes a prática de violência autoprovocada,
automutilação e tentativa de suicídio, e dá outras providências.
20 - Proj. Lei nº 523/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a
garantia de atendimento preferencial, as vítimas de violência sexual, junto à
autoridade policial, ao Ministério Público e à Defensoria Pública no Estado de
Rondônia, e dá outras providências.
21 - Proj. Lei nº 524/2020 – DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER Dispõe sobre a suspensão do recebimento de pagamentos dos mutuários de
programas habitacionais durante a pandemia do coronavirus – COVID 19.
22 - Proj. Lei nº 525/2020 – DEPUTADO CIRONE DEIRÓ - Dispõe sobre os
prazos de vigência de autorização e licenciamentos ambientais no Estado de
Rondônia em decorrência da decretação da pandemia COVID-19.
23 - Proj. Lei nº 526/2020 – DEPUTADO CIRONE DEIRÓ - Autoriza o
Poder Executivo a contratar apólice de seguro de vida para profissionais de
saúde, durante a vigência do Decreto nº 24.919, de 05 de abril de 2020.

24 - Proj. Lei nº 527/2020 – DEPUTADO CIRONE DEIRÓ - Dispõe sobre
isenção de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS, sobre insumos específicos, como medida de precaução em razão da
pandemia estabelecida pelo novo “coronavirus” – COVID-19, no Estado de
Rondônia.
25 - Proj. Lei nº 528/2020 – DEPUTADO CIRONE DEIRÓ - Dispõe sobre
prorrogação de prazo de vigência do certificado de vistoria do corpo de bombeiro
no Estado de Rondônia em decorrência da decretação da pandemia COVID-19.
26 - Proj. Lei nº 529/2020 – DEPUTADO CIRONE DEIRÓ - Dispõe sobre a
concessão de Crédito Especial desburocratizado, financiado pelo Banco do Povo,
por meio da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e
Infraestrutura – SEDI, com juros taxa 0% para pequenos produtores rurais, micro
e pequeno empreendedor, MEI e autônomos, em razão do Decreto 24.919, de 05
de abril de 2020.
27 - Proj. Resolução nº 68/2020 – DEPUTADO JHONY PAIXÃO – Cria o
Serviço Social de Solidariedade, “S.O.S Rondônia” da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia”.

VETO
PRAZO: 30 DIAS PARA APRECIAÇÃO
(Art. 242/244 do Regimento Interno)
01 – VETO TOTAL Nº 62/20 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 56 –
Veto Total ao Projeto de Lei nº 268/19 de autoria do Deputado Adelino Follador
que “Concede atendimento prioritário às pessoas em tratamento oncológico nos
estabelecimentos que especifica e dá outras providências”.
02 – VETO TOTAL Nº 63/20 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 57 –
Veto Total ao Projeto de Lei nº 202/19 de autoria do Deputado Geraldo da
Rondônia que “Dispõe sobre a formação de equipes de apoio em todas as Escolas
Públicas e Ensino Fundamental e Médio”.

