
ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PAUTA Nº 045/17, de 24/10/17

ART. 155 DO REGIMENTO INTERNO
EM TRAMITACÃO ORDINÁRIA
PRAZO: 03 DIAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 27110/17

01 - Proj. Lei Complementar n° 179/17 - DEPUTADO ANDERSON DO
SINGEPERON - Altera a denominação do cargo de Socioeducador para Agente de
Segurança Socioeducador com organização da carreira regulada pela Lei Complementar n°
728/2013 e dá outras providências.

02 - Proj. Lei Complementar n° 180/17 - DEPUTADO ANDERSON DO
SINGEPERON - Acrescenta dispositivos a Lei Complementar n° 432/2008, dispondo
sobre a Aposentadoria Especial para servidores portadores de deficiência física do Estado.

03 _.Proj. Lei n° 800/17 - DEPUTADO LÉO MORAES - Dispõe sobre sons e ruídos,
fixa níveis e horários em que será permitida sua emissão, e dá outras providências.

04 - Proj. Lei n° 801/17 - DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - Introduz a
classificação indicativa em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais no
âmbito do Estado de Rondônia, e dá outras providências.

05 - Proj. Dec. Legisl n° 191/17 - DEPUTADO LEBRÃO - Concede Medalha de Mérito
Legislativo ao Dr. Edson Jorge Badra, pelos relevantes serviços prestados na área jurídica
de Rondônia.



VETO

PRAZO: 30 DIAS PARA APRECIAÇÃO
(Arte 242/244 do Regimento Interno)

01 - VETO TOTAL N° 129/17 - PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 238 - Veto
Total ao Projeto de Lei n° 567/17, de autoria do Deputado Lebrão que "Dispõe sobre a
proibição em âmbito estadual, aos cidadãos que jogarem lixo, detritos e similares em
logradouros públicos. Como em todo perímetro urbano, rural, rios, igarapés além de
fixação de multa e implantação de coleta seletiva e dá outras providências."

02 - VETO TOTAL N° 130/17 - PODER EXECUTIVOIMENSAGEM 239 - Veto
Total ao Projeto de Lei n° 130/17, de autoria do Deputado Edson Martins que "Autoriza
no âmbito do Estado de Rondônia o uso por instituições de ensino público ou privado de
auditórios, salas de aulas, laboratórios, hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde
pertencentes à rede pública de ensino e saúde estadual ou conveniadas, para fim exclusivo
educacional de inclusão social por programas de extensão universitária em disciplinas
livres e modulares semipresenciais com registro e autorização de seu funcionamento pelo
Ministério da Educação - MEC."

03 - VETO TOTAL N° 131/17 - PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 240 - Veto
Total ao Projeto de Lei n° 740/17, de autoria do Deputado Ezequiel Júnior que "Dispõe
sobre a reserva de vagas para o primeiro emprego nas empresas prestadoras de serviços ao
Estado de Rondônia, assim como nas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos estaduais e dá outras providências."

04 - VETO TOTAL N° 132/17 - PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 241 - Veto
Total ao Projeto de Lei n° 728/17, de autoria do Deputado Ezequiel Júnior que "Estabelece
sanções administrativas em caso de utilização de bomba de abastecimento adulterada nos
postos revendedores de combustíveis."


