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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 

VETOS 

Nº AUTOR EMENTA 

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 C.C.J e Redação, pela Derrubada do Veto. 

Veto n° 

141/19 

Mensagem 

n°196/19 

Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 312/2019, que dispõe sobre a 

apresentação de prestação de contas pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo 

no que se refere a renúncias de receitas o Estado de Mato Grosso. 

Autora: Dep. Janaina Riva 

Parecer da C.C.J e Redação, pela Derrubada do Veto. 

Veto n° 

142/19 

Mensagem 

n°202/19 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 11/19, que altera dispositivo 

da Lei Complementar nº 407, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre o 

Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e dá outras 

providências. 

Autor: Dep. Max Russi. 

Parecer da C.C.J e Redação, pela Derrubada do Veto. 

Veto 

n°143/19 

Mensagem 

n°203/19 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 29/19, que garante aos 

professores readaptados o direito à aposentadoria especial de magistério. 

Autor: Dep. Dr. João. 

Parecer da C.C.J e Redação, pela Derrubada do Veto. 

Veto 

n°144/19 

Mensagem 

n°204/19 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 06/19, que acrescenta 

dispositivo à Lei Complementar nº. 555, de 29 de dezembro de 2014 e dá outras 

providências. 

Autor: Dep. Romoaldo Júnior. 

Parecer da C.C.J e Redação, pela Derrubada do Veto. 

Veto n° 

1/2020 

Mensagem nº 

214/2019 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 930/2019, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio 2020-2023. 

Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 127/19 

Parecer Da CFAEO.  

Veto n° 

2/2020 

Mensagem nº 

205/2019 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 322/2019, que dispõe, no âmbito do Estado 

de Mato Grosso, sobre cobranças por estimativa das concessionárias 

fornecedoras de água, luz, gás e dá outras providências. 

Autor: Deputado Ulysses Moraes 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

3/2020 

Mensagem nº 

206/2019 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 347/2019, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de ser realizada publicidade do valor do patrocínio de recursos 

públicos para realização e eventos e atrações. 

Autor: Deputado Delegado Claudinei 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

4/2020 

Mensagem nº 

207/2019 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 393/2015, que estabelece a obrigatoriedade 

de hospitais públicos e privados efetuarem a instalação de geradores de energia 

elétrica em suas instalações, no Estado de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Wilson Santos 

Parecer da C.C.J e Redação. 
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Veto n° 

5/2020 

Mensagem nº 

208/2019 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 418/2019, que dispõe sobre a destinação de 

porcentagem específica das unidades de programas de loteamentos sociais e de 

habitação popular às mulheres vítimas de violência doméstica. 

Autor: Deputado Paulo Araújo 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

6/2020 

Mensagem nº 

209/2019 

Veto total aposto ao projeto de lei 426/2019, que altera e acrescente dispositivos 

à Lei nº 8.620, de 28 de dezembro de 2006, que institui a cobrança de pedágio 

nas rodovias estaduais e dá outras providências. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

7/2020 

Mensagem nº 

210/2019 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 655/2015, que dispõe sobre a 

impossibilidade de cobrança de energia elétrica e/ou água de locadores ou 

proprietários de imóveis na hipótese do consumo ter sido realizado por inquilino 

e dá outras providências. 

Autor: Deputado Guilherme Maluf 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

8/2020 

Mensagem nº 

211/2019 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 68/2019, que revoga 

dispositivo da Lei Complementar nº 338, de 08 de dezembro de 2008, para que 

seja permitida a alteração da carga horária de servidor em estágio probatório. 

Autor: Deputado Paulo Araújo 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

9/2020 

Mensagem nº 

212/2019 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 599/2019, que acresce dispositivos à Lei nº 

7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação – 

FETHAB e dá outras providências. 

Autor: Deputado Valmir Moretto 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

10/2020 

Mensagem nº 

213/2019 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 345/2019, que cria diretrizes gerais para 

implementação e uso do Dispositivo de Segurança Preventiva –DSP, “Botão do 

Pânico”. 

Autor: Deputado Delegado Claudinei 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

11/2020 

Mensagem nº 

1/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 26/2019, que altera e 

acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, 

que trata do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, as 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, para tipificar como ilícito 

funcional a violação às prerrogativas dos advogados. 

Autor: Deputado Faissal 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

12/2020 

Mensagem nº 

2/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 501/2017, que dispõe sobre a inclusão, na 

Carteira de Identidade, em caráter facultativo, a identificação e/ou informações 

acerca da condição de deficiência da pessoa, institui as diretrizes para a 

implementação da Carteira de Identidade da pessoa com deficiência no Estado 

de Mato Grosso e dá outras providências. 

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

Parecer da C.C.J e Redação. 

Veto n° 

13/2020 

Mensagem nº 

12/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 1104/2019, que estima a receita e fixa a 

despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2020. 

Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 144/2019 

 

Parecer da CFAEO. 

                                                              

 

José Domingos Fraga Filho 

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora 
Visto: Deputado Eduardo Botelho 

Presidente 
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