
1 

 

 

ORDEM DOS VETOS 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA ___/___/___ 

 HORÁRIO:  

A ordem do dia pode sofrer alteração por decisão da Mesa Diretora 

ou do plenário.  

O (a) Deputado(a)  que queira adiar a votação de seu projeto por 

motivo de ausência na sessão designada deverá avisar a Secretaria 

Parlamentar da Mesa Diretora (3313-6657), até as 12:00 horas da 

Terça- Feira. 

VOTAÇÃO ÚNICA 

Nº AUTOR EMENTA 

Veto 

n°111/19 

Mensagem 

n°163/19 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 569/19, que dispõe sobre a adesão do Estado 

de Mato Grosso a benefício fiscal previsto na legislação do Distrito Federal, nos 

termos da Lei Complementar Federal nº 160/17 e do Convênio ICMS 190/17, e dá 

outras providências. Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 97/2019. 

 

VETO: 

"Art. 3º (...) 

IX - os recursos destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo - 

FUNTUR, criado pela Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, alterado pela Lei nº 

8.409, de 27 de dezembro de 2005, serão recolhidos e conta específica geridos pela 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico - SEDEC." 

 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentário pela Manutenção do Veto. 

Veto n° 

112/19 

Mensagem 

n°165/19 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 580/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências. Autor: Poder 

Executivo – Mensagem nº 100/2019. 

 

- VETOS VOTADOS: Veto nº 1 (§ 2º do art. 20 – Mantido); Veto nº 2 (Art. 21 – 

Mantido); Veto nº 3 (Parágrafo único do art. 38 – Derrubado); Veto nº 4 (Art. 41 – 

Derrubado); Veto nº 5 (Parágrafo único do art. 45 – Derrubado); Veto nº 6 (Art. 55 – 

Derrubado); Veto nº 7 (Inciso x do art. 60 – Derrubado); Veto nº 9 (Art. 74 – 

Mantido); Veto nº 11 (§§ 1º e 2º do art. 79 – Derrubado). 

 

- VETOS EM VOTAÇÃO:  

 

Veto nº 8 – Inciso XXII do art. 60 

Parecer da C.C.J.R. pela DERRUBADA do veto. 

 

Veto nº 10 – Art. 77  

Parecer da C.F.A.E.O. pela MANUTENÇÃO do veto. 

 

Veto nº 12 – Art. 88 

Parecer da C.F.A.E.O. pela MANUTENÇÃO do veto. 
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Veto 

n°113/19 

Mensagem 

n°166/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 14/2017, que dispõe sobre a criação do aplicativo 

“APP-APPLICATION” SOS VIDA MULHER. 

Autor: Dep. Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto 

n°114/19 

Mensagem 

n°167/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 172/2017, que autoriza o Governo do Estado de 

Mato Grosso a criar e instalar um Batalhão da Polícia Militar no Distrito de Vila 

Operária no Município de Rondonópolis. 

Autor: Dep. Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto 

n°121/19 

Mensagem 

n°175/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 182/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

hospitais existentes no Estado de Mato Grosso possuírem macas dimensionadas para 

pessoas obesas, e dá outras providências. Autor: Dep. Dr. Gimenez 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto 

n°122/19 

Mensagem 

n°176/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 434/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação do quantitativo de sal e açúcar nos rótulos de alimentos, refrigerantes e 

sucos produzidos, comercializados e envasados no Estado de Mato Grosso. 

Autor: Dep. Paulo Araújo 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto 

n°123/19 

Mensagem 

n°177/19 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 871/2019, que institui o Fundo Especial do 

Sistema Único de Segurança Pública – FESUSP/MT, no âmbito do Estado do Mato 

Grosso, nos termos da Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018. 

Autor: Dep. Silvio Fávero 

 

VETOS: 

"Incisos IX, X e XI do Art. 3º: 

IX - 01 (um) representante da Comissão de Segurança Pública da Assembleia 

Legislativa; 

X - 01 (um) representante escolhido em reunião pública dos Conselhos Comunitários 

de Segurança Pública; 

XI - 01 (um) representante do Ministério Público Estadual." 

 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentário pela manutenção do veto. 

Veto nº 

124/2019 

Mensagem 

nº 178/2019 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 820/19, que altera dispositivos da Lei nº 3.922, 

de 20 de setembro de 1977, que dispõe sobre o Código de Terras do Estado e dá outras 

providências. 

VETO:  

“Art. 3º Fica alterado o art. 14 da lei nº 3.922, de 20 de setembro de 1977, que passa 

a ter a seguinte redação: 

“(...) 

Art. 14 O pagamento do preço da gleba poderá ser realizado com entrada de 20% 

(vinte por cento) no ato e o restante dividido em até 5 (cinco) prestações anuais e 

sucessivas. 

(...)” 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto n° 

125/19 

Mensagem 

179/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 403/19, que determina que os produtos 

apreendidos pelas autoridades competentes sejam destinados as instituições 

filantrópicas e aos programas e projetos sociais de amparo à criança, ao adolescente, 

ao idoso e a mulher, desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Assistência Social e 

Cidadania, e dá outras providências. Autor: Dep. Silvio Fávero 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto 

n°126/19 

Mensagem 

n° 181/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 112/18, que autoriza a criação do serviço Disque-

Denúncia de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado de Mato 

Grosso. Autor: Dep. Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

 

Veto n° 

127/19 

Mensagem 

n° 182/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 198/15, que dispõe sobre obrigatoriedade do 

registro, por parte dos Hospitais Públicos e Privados, dos bebês nascidos com 

síndrome de Down e sua imediata comunicação às instituições, entidades e 

associações que desenvolvam atividades com pessoas deficientes. 

Autor: Dep. Wilson Santos 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 
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Veto n° 

128/19 

Mensagem 

n°185/19 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 30/19, que altera o caput do artigo 

19, revoga o §4º do artigo 19, altera o §1 do artigo 20, acrescenta os §§2º e 3º ao 

artigo 20 e renumera os demais parágrafos, todos da Lei Complementar nº 22/1992, de 

06 de janeiro de 1995, que institui o Código Estadual de Saúde. 

Autor: Dep. Lúdio Cabral 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto 

n°130/19 

Mensagem 

n°187/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 139/17, que Institui o Programa Mato-grossense 

de Inclusão Sociodigital – MT Conectado e dá outras providências. 

Autor: Dep. Zé Domingos Fraga 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela manutenção do 

veto. 

Veto 

n°131/19 

Mensagem 

n°188/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 171/19, que dispõe sobre políticas de ações 

afirmativas destinadas a candidatos autodeclarados negros e indígenas em vagas de 

trabalho ofertadas em empresas privadas que recebam incentivos fiscais do Estado de 

Mato Grosso. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto 

n°132/19 

Mensagem 

n°189/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 200/17, que 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. 

Autor: Dep. Gilmar Fabris 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela manutenção do 

veto. 

Veto 

n°133/19 

Mensagem 

n°190/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 233/19, que dispõe sobre o atendimento 

preferencial aos Contadores nos órgãos estaduais que especifica, e dá outras 

providências. Autor: Dep. Wilson Santos 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto 

n°134/19 

Mensagem 

n°191/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 484/17, que institui o programa “Reinserção 

Após Cárcere” no Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Autor: Dep. Silvano Amaral. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

Veto 

n°135/19 

Mensagem 

n°192/19 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 756/19, que denomina “Lions Internacional” o 

trecho da rodovia MT- 010 compreendido entre o entroncamento do anel viário com a 

MT- 010 até a trincheira localizada no entroncamento das rodovias MT-251 e MT-010 

no município de Cuiabá-MT. Autor: Dep. Dilmar Dal Bosco 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela derrubada do veto. 

 

 

                      José Domingos Fraga Filho 

                              Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora 

 

 

        Visto: Deputado Eduardo Botelho 

   Presidente 
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