
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PAUTA Nº 013/21, de 27/05/2021 

ART. 155 DO REGIMENTO INTERNO 

EM TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PRAZO: 03 DIAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 01/06/2021 

 
1. Proj. de Lei Complementar nº 104/21 –  DEPUTADO JEAN OLIVEIRA - Revoga 

os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 1.089, de 20 de maio de 2021, que "Altera os limites 

da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim e cria o Parque 

Estadual Ilha das Flores, o Parque Estadual Abaitará , a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Bom Jardim, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Limoeiro e a Reserva de 

Fauna Pau D'Óleo”. 

2. Proj. de Lei Complementar nº 105/21 –  DEPUTADO LEBRÃO – Altera o artigo 

10 e dá nova redação ao ‘Anexo III e ao Adendo – Anexo IV da Lei Complementar nº 1.089, 

de 20 de maio de 2021, que “Altera os limites da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e do Parque 

Estadual de Guajará-Mirim e cria o Parque Estadual Ilha das Flores, o Parque Estadual Abaitará 

, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Limoeiro e a Reserva de Fauna Pau D'Óleo”. 

3. Projeto de Lei nº 1115/21 – PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM 122 - Autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, até o valor 

de R$ 1.760.409,16, em favor da Unidade Orçamentária Entidade Autárquica de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER. 

4. Projeto de Lei nº 1116/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Estabelece regras de 

segurança aos estabelecimentos comerciais que dispõem de áreas de lazer para o público 

infantil. 

5. Projeto de Lei nº 1117/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre a 

prioridade na vacinação contra o COVID-19 para os garis, catadores de materiais recicláveis e 

demais funcionários de apoio da limpeza urbana no âmbito do Estado de Rondônia. 

6. Projeto de Lei nº 1118/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre o prazo 

de validade do laudo médico-pericial que atesta Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, 

para os fins que especifica. 

7. Projeto de Lei nº 1119/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Reconhece o 

falecimento, em virtude da COVID-19 contraída por servidor público civil ou militar estadual, 

no exercício de suas atribuições, como acidente em serviço para fins de pagamento de pensão 

especial. 

8. Projeto de Lei nº 1120/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Institui a semana de 

conscientização do tratamento da doença de Alzheimer, e dá outras providências. 

9. Projeto de Lei nº 1121/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

diretrizes para a Prevenção e Redução de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal durante o 

período da Pandemia do Covid-19, causada por coronavírus, no âmbito do Estado de Rondônia. 



10. Projeto de Lei nº 1122/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Institui diretrizes para 

o apoio médico e psicológico dos policiais civis, militares, policiais penais e bombeiros 

militares vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia. 

11. Projeto de Lei nº 1123/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de que a rede pública e privada de saúde do Estado de Rondônia ofereça leitos 

e alas separadas para as mães de natimortos e mães com óbito fetal, e dá outras providências. 

12. Projeto de Lei nº 1124/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Obriga 

estabelecimentos comerciais, inclusive instituições financeiras, que realizam a chamada de seus 

clientes por sistema de senhas em TVs ou Painéis, a adotarem também a chamada de voz, 

informando o número de senha e o número de guichê de atendimento, bem como impressão de 

senhas pelo sistema Braile. 

13. Projeto de Lei nº 1125/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre a 

proibição de que as empresas de concessão de serviços de água, luz, gás, telefonia fixa e 

internet, façam corte do fornecimento residencial, comercial e industrial de seus serviços por 

falta de pagamento de contas com menos de 30 (trinta) dias de atraso, da data do último 

vencimento e dá outras providências. 

14. Projeto de Lei nº 1126/21 – DEPUTADO ANDERSON PEREIRA - Institui no 

Estado de Rondônia o Dia do Imigrante Pomerano. 

15. Projeto de Lei nº 1127/21 – DEPUTADO ANDERSON PEREIRA - Torna 

obrigatória a limpeza e a higienização de carrinhos e cestos de compras em hipermercados, 

supermercados, atacadões e estabelecimentos similares. 

16. Projeto de Lei nº 1128/21 – DEPUTADO ALEX SILVA - Institui a semana de estudo 

da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência 

(Estatuto da Pessoa com deficiência) na rede estadual de ensino. 

17. Projeto de Lei nº 1129/21 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a anistia 

de multas administrativas sob a égide de decretos e leis que versam sobre o enfrentamento da 

emergência de saúde decorrente da covid-19. 

18. Projeto de Lei nº 1130/21 – DEPUTADO JHONY PAIXÃO – Institui programa de 

reciclagem de resíduos sólidos nos comércios no âmbito do Estado de Rondônia.  

19. Projeto de Lei nº 1131/21 – DEPUTADO ADELINO FOLLADOR - Dispõe sobre o 

exercício da atividade de condutor de ambulância no Estado de Rondônia. 

20. Proj. Dec. Legislativo nº 304/2021 – DEPUTADO LEBRÃO - Concede Título 

Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, à Enf.ª, Jeddas Ferreira Leite. 

21. Proj. Dec. Legislativo nº 305/2021 – DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Concede 

Medalha de Mérito Legislativo ao 3° Sargento da Polícia Militar Senhor Uilian Cristian da 

Silva. 

 

VETO 

PRAZO: 30 DIAS PARA APRECIAÇÃO 

(Art. 242/244 do Regimento Interno) 

 

01. VETO TOTAL Nº 102/2021 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 113 – Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 733/2020 de autoria do Deputado Eyder Brasil que “Dispõe sobre a 

realização de análise para detecção da presença de agrotóxicos nas águas sob o domínio estadual 

e na água destinada ao consumo humano, no âmbito do Estado de Rondônia”. 

02. VETO TOTAL Nº 103/2021 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 114 – Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 824/2020 de autoria do Deputado Eyder Brasil que “Altera os §§ 1° 



e 2° do artigo 1° da Lei Estadual n° 4.782, de 27 de maio de 2020 que “Cria a indenização por 

exposição obrigatória ao novo Coronavírus – COVID – 19, aos servidores dos serviços 

essenciais que estejam em exercício na área da Saúde e Segurança Pública do Estado de 

Rondônia, pelo prazo que perdurar o estado de Calamidade Pública”. 

03. VETO TOTAL Nº 104/2021 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 115 – Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 804/2020 de autoria do Deputado Eyder Brasil que “Dispõe sobre o 

oferecimento na rede pública de saúde do Estado de Rondônia, de exames e avaliação para 

diagnóstico precoce do autismo, tratamento para os portadores do transtorno e apoio aos 

familiares dos pacientes com autismo”. 

04. VETO TOTAL Nº 105/2021 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 116 – Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 434/2020 de autoria do Deputado Anderson Pereira que “Altera a Lei 

nº 4.394, de 03 de outubro de 2018, que torna obrigatório o ensino da disciplina de Língua 

Espanhola no currículo do ensino médio da rede estadual de ensino do Estado de Rondônia, ao 

lado da Língua Inglesa, conforme artigo 35 da Lei Federal nº 9.394/1996, alterada pela Lei 

Federal nº 13.415/17”. 

05. VETO TOTAL Nº 106/2021 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 117 – Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 967/2020 de autoria do Deputado Eyder Brasil que “Cria o Programa 

de Incentivo à Produção e Distribuição de Energia Limpa do Estado de Rondônia – 

PROELIMP/RO”. 

06. VETO TOTAL Nº 107/2021 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 118 – Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 693/2020 de autoria do Deputado Eyder Brasil que “Determina como 

prioritário o tratamento diferenciado nas aquisições públicas no Estado de Rondônia, para 

microempresas e empresas de pequeno porte durante a vigência do Decreto nº 24.887, de 20 de 

março de 2020 que ‘Declara Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de 

Rondônia’ ”. 

07. VETO TOTAL Nº 108/2021 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 120 – Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 858/2020 de autoria do Deputado Chiquinho da Emater que “Altera 

a redação da ementa e do artigo 1º da Lei n° 2.024, de 19 de janeiro de 2009, que “Dispõe sobre 

a inclusão dos dados sanguíneos na carteira de identidade emitida pelo órgão de identificação 

do Estado e dá outras providências”. 

08. VETO TOTAL Nº 109/2021 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 121 – Veto 

Total ao Projeto de Lei nº 668/2020 de autoria do Deputado Eyder Brasil que “Regulamenta o 

funcionamento das casas de apoio, estabelecendo direitos mínimos para os pacientes atendidos 

por referidas instituições, no âmbito do Estado de Rondônia”. 

09. VETO PARCIAL Nº 033/2021 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 119 – 

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 808/2020 de autoria do Deputado Eyder Brasil que “Autoriza 

o Poder Executivo a instituir um plano de emergência para a entrega regular de remédios aos 

doentes crônicos durante a pandemia (COVID-19), no âmbito do Estado de Rondônia”. 

 


