
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PAUTA Nº 018/21, de 1º/07/2021 

ART. 155 DO REGIMENTO INTERNO 

EM TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PRAZO: 03 DIAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 06/07/2021 

 

1. Projeto de Lei nº 1197/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 155 – Autoriza 

o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até 

o valor de R$ 14.758.712,34, em favor da Unidade Orçamentária Departamento 

Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes – DER. 

2. Projeto de Lei nº 1198/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 156 – Autoriza 

o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até 

o valor de R$ 15.538.546,78, em favor da Unidade Orçamentária Departamento 

Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes – DER. 

3. Projeto de Lei nº 1199/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 157 – Autoriza 

o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até 

o valor de R$ 17.823.306,62, em favor da Unidade Orçamentária Fundo para 

Infraestrutura de Transporte e Habitação – FITHA. 

4. Projeto de Lei nº 1200/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 158 – Autoriza 

o Poder Executivo abrir Crédito Adicional Especial por Anulação, até o valor de R$ 

10.000.000,00, e cria Ação em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde 

– FES. 

5. Projeto de Lei nº 1204/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 162 – Autoriza 

o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até 

o valor de R$ 1.288.837,38, em favor da Unidade Orçamentária Agência de Defesa 

Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON. 

6. Projeto de Lei nº 1205/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 163 – Altera, 

acresce e revoga dispositivos da Lei n° 3.843, de 27 de junho de 2016. 

7. Projeto de Lei nº 1206/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 164 – Autoriza 

o Poder Executivo a transferir, mediante doação, os imóveis constituídos por terrenos e 

edificações pertencentes ao Estado de Rondônia ao Município de Vilhena. 

8. Projeto de Lei nº 1207/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 165 – Autoriza 

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

R$ 5.796.950,00. 

9. Projeto de Lei nº 1210/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 169 – Autoriza 

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



até o valor de R$ 33.142.051,24, em favor da Unidade Orçamentária Departamento 

Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER. 

10. Projeto de Lei nº 1215/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Prioriza o 

atendimento de doadores de sangue raro e fenotipados convocados pelos bancos de 

sangue do Estado de Rondônia. 

11. Projeto de Lei nº 1216/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Institui o 

direito das pessoas portadoras de limitações das funções do sistema visual receberem 

demonstrativos do consumo mensal de água, energia elétrica, telefonia, internet e outros 

serviços, em braile ou letras ampliadas. 

12. Projeto de Lei nº 1217/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a obrigatoriedade das empresas privadas de médio e grande porte, no Estado de 

Rondônia, a incorporarem em suas publicidades campanha que reforce a importância da 

vacinação contra a Covid-19. 

13. Projeto de Lei nº 1218/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a obrigatoriedade de disponibilização de assentos e sistema de senhas nas casas lotéricas 

existentes nos municípios do Estado de Rondônia.  

14. Projeto de Lei nº 1219/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

o serviço de acolhimento familiar provisório de crianças e adolescentes em situação de 

privação temporária do convívio com a família de origem. 

15. Projeto de Lei nº 1220/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a instituição de cursos gratuitos destinados à mulher gestante, sobre cuidados e 

atendimentos emergenciais a crianças de zero a seis anos e dá outras providências.  

16. Projeto de Lei nº 1221/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a obrigatoriedade do envio, por parte dos fornecedores de bens e serviços, dos contratos 

firmados verbalmente através da internet e outras formas similares de venda. 

17. Projeto de Lei nº 1222/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Institui o dia 

estadual das associações antialcoólicas e de combate a outras drogas no Estado de 

Rondônia. 

18. Projeto de Lei nº 1223/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a escolha do dia de vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor no 

Estado de Rondônia. 

19. Projeto de Lei nº 1224/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a identificação, o diagnóstico, acompanhamento integral e atendimento e educacional 

estudantes da educação básica com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 

(TDAH). 

20. Projeto de Lei nº 1225/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Institui o mês 

de outubro violeta dedicado ao combate, prevenção e conscientização contra a violência 

e ao abandono a pessoa idosa no Estado de Rondônia. 

21. Projeto de Lei nº 1226/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Institui o 

Programa Condutor Ativo, de incentivo à participação dos usuários das rodovias 

estaduais no fornecimento de informações direcionadas à manutenção das rodovias 

estaduais e dá outras providências. 

22. Projeto de Lei nº 1227/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a criação do programa de saúde bucal na terceira idade, destinado a pessoas idosas 



residentes em asilos, casas de repouso, abrigos ou similares, das redes públicas ou 

privadas. 

23. Projeto de Lei nº 1228/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Destina no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de unidades residenciais financiadas através 

do programa Habitacional do Estado às mulheres com responsabilidade pelo sustento da 

família e dá outras providências. 

24. Projeto de Lei nº 1229/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Obriga os 

estabelecimentos que comercializem alimentos ou refeições para consumo no local a 

servirem água potável gratuita aos clientes e dá outras providências. 

25. Projeto de Lei nº 1230/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Estabelece o 

direito à presença de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 

durante o trabalho de parto e pós-parto imediato, nos hospitais, maternidade, casas de 

parto e estabelecimentos similares na rede pública e privada de saúde do Estado de 

Rondônia. 

26. Projeto de Lei nº 1231/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por 

parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde no caso de 

negativa de cobertura e dá outras providências. 

27. Projeto de Lei nº 1232/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Institui no 

calendário Estadual a semana de conscientização e combate ao feminicídio e violência 

contra mulher. 

28. Projeto de Lei nº 1233/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

o uso obrigatório dos acessórios de proteção radiológica por pacientes e acompanhantes 

em estabelecimentos de saúde pública e privada do Estado de Rondônia e dá outras 

providências. 

29. Projeto de Lei nº 1234/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a obrigatoriedade de hospitais e de pronto socorro, do Estado de Rondônia, a oferecerem 

macas e cadeiras de rodas com dimensões para pessoas obesas e dá outras providências. 

30. Projeto de Lei nº 1235/21 – DEPUTADO MARCELO CRUZ - Dispõe sobre 

a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar pelos estabelecimentos 

penitenciários do Estado de Rondônia. 

31. Projeto de Lei nº 1236/21 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Estabelece a 

criação do calendário de produção da agricultura familiar do Estado de Rondônia e dá 

outras providências. 

32. Projeto de Lei nº 1237/21 – DEPUTADO JAIR MONTES - Estabelece, em 

caráter excepcional e extraordinário a prioridade de vacinação contra a Covid-19 a todos 

profissionais de educação física no estado de Rondônia e dá outras providências. 

33. Projeto de Lei nº 1238/21 – DEPUTADO JAIR MONTES - Estabelece, em 

caráter excepcional e extraordinário, a prioridade de vacinação contra a Covid-19 a 

todas(os) empregadas(os) domésticas(os), auxiliares de serviços gerais, cuidadoras de 

crianças e idosos no estado de Rondônia e dá outras providências.  

 

 



VETO 

PRAZO: 30 DIAS PARA APRECIAÇÃO 

(Art. 242/244 do Regimento Interno) 

 

1.        Veto Total nº 113/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 151 – Veto Total 

ao Projeto de Lei nº 411/2020 de autoria do Deputado Alex Silva que “Dispõe sobre a 

Carteira de Identificação Estudantil do Estado de Rondônia - CIERO e dá outras 

providências”. 

2.        Veto Total nº 114/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 152 – Veto Total 

ao Projeto de Lei nº 878/2020 de autoria do Deputado Alex Silva que “Dispõe sobre o 

uso do nome afetivo de crianças e adolescentes, sob guarda provisória concedida em 

processo de adoção, nos cadastros das instituições de ensino, de saúde e de cultura e 

lazer, no período que antecede a extinção do poder familiar originário”. 

3.        Veto Parcial nº 035/21 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 154 – Veto 

Parcial ao Projeto de Lei nº 874/2020 de autoria do Deputado Jair Montes que “Altera a 

Lei n° 1.860, de 10 de janeiro de 2008, que ‘Veda a prática do Assédio Moral no Serviço 

Público e dá outras providências’.”. 

 

 

 

 


