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ORDEM DO DIA 

 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/03/2018. 

 HORÁRIO: 08:00 horas 

 

 

OBS: O conteúdo desta ordem do dia pode, por decisão da 

Mesa Diretora ou do plenário, sofrer alterações 

 

EM VOTAÇÃO ÚNICA: 

VETOS  

Item Nº AUTOR EMENTA 

 VETO n° 

48/17 

Mensagem nº 97/17 Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 154/15, que dispõe sobre a 

instituição do Programa Adote uma Escola no Estado de Mato 

Grosso. 

Autor: Dep. Dilmar Dal Bosco 

Parecer da C.C.J e Redação pela MANUTENÇÃO 

 VETO n° 

50/17  

Mensagem nº 101/17 Veto total aposto ao projeto de lei nº 57/15, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de cisternas em todos os lava-car, 

lava-truck que utilizem mais de 20m3 de água no âmbito do Estado 

de Mato Grosso. 

Autor: Dep. Dilmar Dal Bosco 

Parecer da C.C.J e Redação pela MANUTENÇÃO 

 VETO n° 

51/17  

Mensagem nº 103/17 Veto parcial ao aposto ao projeto de lei complementar nº 23/17, 

que altera a Lei Complementar nº 530, de 31 de março de 2014, e a 

Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, e dá outras providências. 

(efetivo – Corpo de Bombeiros Militar) 

Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 100/17 

Parecer da C.C.J e Redação pela MANUTENÇÃO 

 VETO n° 

52/17 

Mensagem nº 108/17 Veto total aposto ao projeto de lei nº 499/15, que dispõe sobre o 

cadastramento, monitoramento e recuperação das nascentes, matas 

ciliares e entorno do Rio Cuiabá e seus afluentes e dá outras 

providências. 

Autor: Dep. Eduardo Botelho 

Parecer da C.C.J e Redação pela DERRUBADA 

 VETO n° 

53/17 

Mensagem nº 109/17 Veto total aposto ao projeto de lei nº 255/16, que dispõe sobre a 

utilização de estruturas provisórias em eventos temporários 

realizados no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Autor: Dep. Dr. Leonardo 

Parecer da C.C.J e Redação pela MANUTENÇÃO 

 VETO 

n°01/18 

Mensagem nº 113/17 Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 03/17, que dispõe sobre a 

criação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CEDRS, e dá outras providências. 

Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 06/17 

Parecer da C.C.J e Redação pela DERRUBADA 

 VETO 

n°07/18  

Mensagem nº 04/18 Veto total aposto ao projeto de lei nº 422/16, que dispõe sobre a 

fila única para a cirurgia bariátrica no Estado de Mato Grosso. 

Autor: Dep. Eduardo Botelho 

Parecer da C.C.J e Redação pela DERRUBADA 
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 VETO 

n°08/18  

Mensagem nº 05/18 Veto total aposto ao projeto de lei nº 128/2016, que autoriza o 

Poder Executivo Estadual a construir e instalar uma Casa de Apoio 

aos pacientes em tratamento de saúde oriundos do interior do 

Estado. 

Autor: Dep. Dr. Leonardo 

Parecer da C.C.J e Redação pela MANUTENÇÃO 

 VETO 

n°09/18  

Mensagem nº 06/18 Veto total aposto ao projeto de lei nº 197/16, que obriga os Postos 

Estaduais de Distribuição de Medicamentos a realizarem cadastro 

de celular de pacientes para previamente informar aos usuários 

acerca da disponibilidade de medicamentos para sua retirada. 

Autor: Dep. Sebastião Rezende 

Parecer da C.C.J e Redação pela DERRUBADA 

 VETO n° 

10/18 

Mensagem nº 07/18 Veto total aposto ao projeto de lei nº 447/16, que dispõe sobre a 

apresentação de prestação de contas pelo Poder Executivo ao Poder 

Legislativo no que se refere a renúncias de receitas no Estado de 

Mato Grosso. 

Autor: Dep. Janaina Riva 

Parecer da C.C.J e Redação pela DERRUBADA 

 VETO 

n°11/18  

Mensagem nº 08/18 Veto total aposto ao projeto de lei nº 785/15, que dispõe sobre o 

direito de acesso do candidato aos motivos de sua reprovação em 

exame psicológico (psicotécnico) em concurso público, para cargo 

ou emprego público na administração pública do Estado de Mato 

Grosso, e dá outras providências. 

Autor: Dep. Oscar Bezerra 

Parecer da C.C.J e Redação pela DERRUBADA 

 VETO 

n°12/18  

Mensagem nº 09/18 Veto total aposto ao projeto de lei nº 04/17, que torna obrigatória a 

instalação do dispositivo de geoposiocionamento em caminhões 

“limpa fossa” e dá outras providências. 

Autor: Dep. Mauro Savi 

Parecer da C.C.J e Redação pela DERRUBADA 

 VETO 

n°18/18  

Mensagem nº 16/18 Veto total aposto ao projeto de lei nº 458/15, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de sinalização temporária de obras e obstáculos na 

via pública estadual, e dá outras providências. 

Autor: Dep. Zé Domingos Fraga 

Parecer da C.C.J e Redação pela MANUTENÇÃO 

 VETO n° 

20/18 

Mensagem nº 18/18  Veto total aposto ao projeto de lei nº 145/16, que torna obrigatória 

a divulgação do Disque Denúncia Nacional, Disque Denúncia 

Estadual, Central de Atendimento à Mulher e do Conselho Tutelar 

Local nas contas mensais dos serviços públicos de abastecimento 

de água e distribuição de energia elétrica sediadas no Estado de 

Mato Grosso. 

Autor: Dep. Oscar Bezerra 

Parecer da C.C.J e Redação pela DERRUBADA 

 VETO n° 

21/18 

Mensagem nº 19/18 Veto total aposto ao projeto de lei nº 57/16, que institui a 

Política Estadual para população em situação de rua no Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências. 

Autor: Dep. Janaina Riva 

Parecer da C.C.J e Redação pela DERRUBADA. 

 VETO n° 

22/18 

Mensagem nº 20/18 Veto total aposto ao projeto de lei nº 287/15, que reconhece aos 

funcionários da Administração Pública Direta e Indireta, 

Portadores de Necessidades Especiais (PNE) ou aqueles que 

possuam filhos ou, ainda, seja responsável por alguém nestas 

condições, a prioridade de horários de trabalho diferenciado, 

adequando-se à rotina que desenvolvam. 
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Autor: Dep. Mauro Savi 

Parecer da C.C.J e Redação pela MANUTENÇÃO 

2ª VOTAÇÃO:  

PROJETOS DE LEI: 

Item Nº AUTOR EMENTA 
 PL 347/12 Dep. Emanuel Pinheiro Proíbe a exigência de qualquer natureza para internação de animais 

em hospitais ou clínicas veterinárias da rede privada do Estado, nas 

hipóteses que especifica. 

Parecer Favorável da Comissão de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte, acatando as Emendas nº 01 e 02 de autoria da 

C.C.J. e Redação. 

 PL 160/14 Dep. Wagner Ramos Assegura o direito ao pagamento de meia-entrada para pessoas 

portadoras de necessidades especiais. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 

 PL 214/14 Dep. Riva  Cria a Política Estadual de Incentivo à Fruticultura no Estado de 

Mato Grosso. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 

 PL 03/15 Dep. Emanuel Pinheiro Dispõe sobre a substituição e instalação subterrânea de todo 

cabeamento elétrico, de telecomunicações ou assemelhado no 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 

 PL 25/15 Dep. Dilmar Dal Bosco "Cria no âmbito do Governo do Estado de Mato Grosso cadastro de 

registro e identificação de drones, também conhecido em nosso 

país como VANT (veículo aéreo não tripulado), no Estado de Mato 

Grosso". 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 

 PL 140/15 Dep. Guilherme Maluf Dispõe sobre a sinalização trilíngue nas rodovias estaduais e dá 

outras providências. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 

 PL 165/15 Dep. Janaina Riva Fixa percentual mínimo, do repasse da verba de publicidade oficial 

do estado de divulgação na imprensa escrita, para serem destinados 

à divulgação por meio de jornais alternativos. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 

 PL 323/15 Dep. Eduardo Botelho Dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastro atualizado das “Escolas 

de Iniciação Esportiva” e similares, no Conselho Estadual da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação, rejeitando as Emendas 

nº 01 e 02. 

 PL 494/15 Dep. Wancley Carvalho Determina aos órgãos competentes a colocação de placas ou 

adesivos, em locais visíveis, na entrada de restaurantes, bares e 

similares, onde constará se naquele estabelecimento é permitido ou 

não a entrada de animais domésticos, em todo o estado de Mato 

Grosso. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 

 PL 510/15 Dep. Zé Domingos Fraga Determina que os produtos de vestuário, cama, mesa, banho e 

calçados apreendidos pela Fiscalização Estadual sejam destinados 

aos programas das Secretarias de Estado e dá outras providências. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 

 PL 105/16 Dep. Mauro Savi Determina que os novos projetos de parques, praças e outros locais 

públicos que possuam espaços destinados a jardinagem, realizados 

através de convênios com o poder público estadual e dos 

municípios, deverão possuir espaços destinados para implantação 

de jardins sensoriais. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 
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 PL 364/16 Dep. Nininho Dispõe sobre a obrigação de fixação da frase DESRESPEITAR 

OU NEGLIGENCIAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME, nos 

ônibus, nas Repartições Públicas e nos Órgãos Públicos Estaduais 

da Administração Direta e Indireta e nos postos de saúde, hospitais 

e bancos. 

Parecer Contrário da C.C.J e Redação. 

1ª VOTAÇÃO  

PROJETOS DE LEI:  

Item Nº AUTOR EMENTA 

 PL137/15 Dep. Wancley Carvalho Dispõe sobre a instalação de Câmeras de Monitoramento nas 

Escolas Estaduais. 

Parecer Favorável da Comissão de Segurança Pública e 

Comunitária, acatando integralmente o Substitutivo Integral 

nº 03, sendo rejeitados os Substitutivo 01 e 02. Ficando 

Prejudicadas os PL de nº s 237/15 e 758/15 por se tratarem de  

matéria semelhantes. 

 PL 204/15 Dep. Wilson Santos  Dispõe sobre a disponibilização obrigatória de cadeiras destinadas 

a canhotos nos estabelecimentos de ensino e derivados. 

Parecer Favorável da Comissão de Direitos Humanos, 

Cidadania e Amparo a Criança, ao Adolescente e ao Idoso. 

 PL 55/16 Dep. Wagner Ramos  Determina a distribuição gratuita de leite com fórmulas infantis 

especiais para crianças lactentes, nas condições que especifica. 

Parecer Favorável da Comissão de Saúde, Previdência e 

Assistência Social. Apensado ao PL 62/16 ficando o mesmo 

prejudicado. 

 PL 286/16 Dep. Guilherme Maluf Determina que os novos projetos de parques, praças e outros locais 

públicos, realizados no Estado de Mato Grosso, por meio de 

convênios com o Poder Público, deverão possuir espaços 

destinados para implantação de Academia Popular ao Ar Livre 

com Aparelhos adaptados aos Deficientes Físicos e Jardim 

Sensorial. 

Parecer Favorável da Comissão de Educação, Ciência. 

Tecnologia, Cultura e Desporto. 

 PL 15/17 Dep. Sebastião Rezende Altera a redação da Lei n. 10.237, de 30 de dezembro de 2014, que 

Dispõe sobre a criação e o reajuste de taxas cobradas pelo 

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT e dá outras 

providências. 

Parecer Favorável da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentário, nos termos do 

Substitutivo nº 01. 

 PL 69/17 Dep. Eduardo Botelho Dispõe sobre a obrigatoriedade de ofertar diariamente lanche antes 

do início das aulas, para os alunos matriculados em toda a rede 

estadual de ensino em Mato Grosso. 

Parecer Favorável da Comissão de Educação, Ciência. 

Tecnologia, Cultura e Desporto. 

 PL 81/17 Dep. Janaina Riva Fica o poder executivo autorizado a criar um banco de empregos 

para Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito 

do Estado de Mato Grosso. 

Parecer Favorável da Comissão de Direitos Humanos, 

Cidadania e Amparo a Criança, ao Adolescente e ao Idoso. 

 PL 84/17 Dep. Sebastião Rezende Dispões sobre a inclusão, na Carteira de Identidade e na Carteira 

Nacional de Habilitação, em caráter facultativo, de informações 

acerca de doenças do portador. 

Parecer Favorável da Comissão de Trabalho e Administração 



5 

 

Pública. 

 PL 200/17 Dep. Gilmar Fabris  Torna Obrigatório o Sistema Único de Saúde – SUS a fornecer 

medicamentos, realizar consultas especializadas e exames 

laboratoriais, aceitar exames laboratoriais e encaminhamento para 

especialidade quando prescritos por profissionais da rede privada 

de saúde. 

Parecer Favorável da Comissão de Saúde e Previdência e 

Assistência Social, acatando o Substitutivo nº 01. 

 PL 254/17 Dep. Guilherme Maluf Dispõe sobre cadastro de compra, venda ou troca de cabo de cobre, 

arames, baterias, transformadores, materiais de alumínio, tubos e 

tampos metálicos e peças metálicas em geral para reciclagem no 

Estado de Mato Grosso. 

Parecer Favorável da Comissão de Segurança Pública e 

Comunitária 

 PL 348/17 Dep. Guilherme Maluf Dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades públicas do 

Estado de Mato Grosso transmitirem as sessões colegiadas por 

meio audiovisual, em tempo real e pela internet. 

Parecer Favorável da Comissão de Trabalho e Administração 

Pública. 

 

 

 

 

 
Xisto Alessandro Bueno 

Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora 

 

Visto: Deputado Eduardo Botelho 

Presidente 
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