
ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PAUTA Nº 004/16 de 10/03/16
ART. 155 DO REGIMENTO INTERNO
EM TRAMITACÃO ORDINÁRIA _
PRAZO PARKRECEBIMENTO DE EMENDAS: 15/03/2016,

01 - Proj. Lei Complementar n° 069/16 - PODER EXECUTIVOIMENSAGEM
023 - Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n° 68, de 9 de dezembro de 1992 e
dá outras providências.

02 - Proj. Lei n° 317/16 - PODER EXECUTIVOIMENSAGEM 021- Acrescenta
parágrafo único ao artigo 53, da Lei n° 3.000, de 25 de março de 2013, que "Cria o
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Junta Comercial do Esta-
do de Rondônia - JUCER.

03 - Proj. Lei n° 318/16 - PODER EXECUTIVOIMENSAGEM 024 - Autoriza o
Poder Executivo a realizar contratações, no âmbito do Departamento Estadual de Es-
tradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, por tempo determinado,
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

04 - Proj. Lei n" 319/16 - PODER EXECUTIVOIMENSAGEM 025 - Altera, a-
crescenta e revoga dispositivos da Lei n" 3.686, de 8 de dezembro de 2015, que "Dis-
põe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia e dá outras
providências".

••
05 - Proj. Lei n° 320/16 - DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - Obriga a
instalação de coberturas em terrenos utilizados para armazenamento de veículos auto-
motores ou equipamentos destinados a leilões públicos.

06 - Proj. Lei n° 321/16 - DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO - Dispõe so-
bre a separação dos resíduos recic1áveisdescartados pelos órgãos e entidades da admi-
nistração pública estadual, direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recic1áveis, e dá outras provi-
dências.
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07 - Proj. Lei n° 322/16 - DEPUTADO ALEX REDANO - Institui a obrigatorieda-
de dos fornecedores de bens e serviços, localizados no Estado de Rondônia, a defini-
rem data e turno para entrega, t,nontagem, instalação dos produtos ou realização de
serviços aos consumidores e dá outras providências.

08 - Proj. Lei n° 323/16 - DEPUTADOS MAURÃO DE CARVALHO E DR.
NEIDSON - Inclui no Calendário Turístico do Estado de Rondônia o Festival Folcló-
rico de Guajará-Mirim.

09 - Proj. Resolução n° 050/16 - DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO -
Dispõe sobre a separação dos resíduos recicláveis descartados pela Assembleia Legis-
lativa, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catado-
res de materiais recicláveis, e dá outras providências.

10 - Proj. Resolução n° 051/16 - COLETIVA - Acrescenta dispositivo ao Regimen-
to Interno da ALt:.

•


