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01 - Proj. Lei nº 588/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Institui a 

campanha de conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva 

física no sistema de ensino público no âmbito do Estado de Rondônia.  

02 - Proj. Lei nº 589/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL – Dispõe sobre a 

vedação da suspensão e cancelamento dos planos de saúde por falta de 

pagamento, durante a vigência do Plano de Contingência do COVID-19 e dá 

outras providências, no âmbito do Estado de Rondônia.  

03 - Proj. Lei nº 590/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL – Institui o 

Projeto gravidez segura de prevenção à SAF – Síndrome Alcoólica Fetal, e dá 

outras providencias, no âmbito do Estado de Rondônia.  

04 - Proj. Lei nº 591/2020 – DEPUTADO JAIR MONTES – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade do uso individual de máscaras para todos os cidadãos do Estado 

de Rondônia, como medida de enfrentamento à disseminação do novo 

coronavírus, causador da COVID-19, na forma que indica, e dá outras 

providências.  

05 - Proj. Lei nº 592/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL – Determina a 

realização de monitoramento semestral da água utilizada e a publicidade do 

resultado nas escolas públicas e privadas, no âmbito do Estado de Rondônia.  

06 - Proj. Lei nº 593/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL – Disciplina a 

prevenção de acidentes em piscinas e dá outras providências.  

07 - Proj. Lei nº 594/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL – Dispõe sobre a 

vedação da nomeação para cargos públicos, nos Três Poderes do Estado de 

Rondônia, de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei nº 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989 – Lei do Racismo, bem como pelo artigo 140, §3º do Código 

Penal – Injúria Racial.  



08 - Proj. Lei nº 595/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL – Institui o 

Programa de Valorização e Reconhecimento dos Protetores e Cuidadores de 

animais de rua ou abandonados no Estado de Rondônia.  

09 - Proj. Lei nº 596/2020 – DEPUTADO MARCELO CRUZ – Reconhece a 

Atividade Religiosa como essencial para a população do Estado de Rondônia em 

tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.  

10 - Proj. Lei nº 597/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL – Institui a 

Política Estadual de Crédito para Cooperativas e Associações especializadas em 

reciclagem de materiais obtidos no lixo ou em programas de coleta seletiva.  

11 - Proj. Lei nº 598/2020 – DEPUTADO ALEX SILVA – Dispõe que os 

profissionais da área da Saúde, Segurança Pública e Polícia Penal quando vítimas 

fatais do Covid-19, sejam consideradas como se estiverem em efetivo serviço.  

 


