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VETOS 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/02/2020 

 HORÁRIO: 08:00 e 17:00 Horas 

 
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 Manutenção 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 

VETOS: 

“Art. 22 Fica revogado o art. 20 e as alíneas “a” do inciso I, “a” e “b” do 

inciso II do art. 39 da Lei nº 10.983, de 05 de novembro de 2019.” 

“Aditamento do item 1 – ALICAÇÃO DOS RECURSOS: 1.1 – 

PROGRAMA: 146 – FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS 

PÚBLICOS (...) 1.3 – UNIDADE RESPONSÁVEL: TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1.8 – 

PROGRAMAÇÃO: (...) VALOR – 15.000.000,00.” 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. 

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, pela Derrubada do Veto. 
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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, pela Derrubada do Veto. 

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, pela Derrubada do Veto. 

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, pela Derrubada do Veto. 

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, pela Derrubada do Veto. 

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, pela Derrubada do Veto. 

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, pela Manutenção do Veto. 

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, pela Manutenção do Veto. 

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, pela Derrubada do Veto. 

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, pela Manutenção do Veto. 

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, pela Manutenção do Veto.. 
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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 

VETOS: 

I. Emenda nº 383 – ofensa à lei de responsabilidade fiscal e à EC nº 

81/2017; 

II. Emendas n
os

 174, 381 e 382 – ofensa ao art. 5º da Lei 

Complementar nº 101/2000 e art. 39 da Lei nº 10.986/2019; 

III. Emenda nº 367 – inobservância ao princípio da publicidade; 

IV. Emenda nº 384 – ofensa ao art. 166, § 3º, II, EC nº 81/2017 e Lei 

nº 10.983/2019; 

V. Emendas n
os

 172, 173, 175, 176, 177, 222, 224, 370, 371, 372, 

373, 374, 375 e 376 – ofensa ao interesse público.  

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. 

Veto n° 

14/2020 

Mensagem nº 

4/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 648/2019, que dispõe sobre a permissão 

para a visitação de animais domésticos e de estimação a pacientes internados em 

hospitais públicos e privados, contratados, conveniados e cadastrados no 

Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá 

outras providências. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Veto n° 

15/2020 

Mensagem nº 

5/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei complementar nº 89/2019, que altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 416, de 22 de dezembro de 2010, que 

institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso. 

Autor: Procuradoria Geral de Justiça 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Veto n° 

16/2020 

Mensagem nº 

6/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 122/2019, que destina 2% da arrecadação 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 

bebidas alcoólicas e cigarros e congêneres ao tratamento de dependentes 

químicos no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Autor: Deputado Wilson Santos 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Veto n° 

17/2020 

Mensagem nº 

7/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 254/2019, que dispõe sobre a avaliação 

periódica da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino no 

âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Veto n° 

18/2020 

Mensagem nº 

8/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 614/2019, que fica instituído no Estado de 

Mato Grosso o Programa Social Creches da Terceira Idade. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

                                                              

 

José Domingos Fraga Filho 

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora 
Visto: Deputado Eduardo Botelho 

Presidente 
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