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ATO DE CONVOCAÇÃO 

 

A PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

no uso das atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno, CONVOCA V.Exa. diante do relevante 

interesse público nos termos do artigo 35, inciso I, alínea “u” c/c com o artigo 81, inciso I ambos do 

Regimento Interno desta Casa, para Sessão Extraordinária no dia 29 de junho  de 2020, às 09h, podendo 

se convocadas em Plenário as sessões extraordinárias subsequentes, para discussão e votação de 

requerimentos e  matérias abaixo relacionadas: 

 

Código VETO AUTOR EMENTA/PARECER 

zrzijzh5 
Veto nº 

19/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

18/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 87/2017, que torna obrigatório a 

disponibilização de ar condicionado nos veículos destinados ao transporte de 

pacientes no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 19/2020 

pqsqab8v 
Veto nº 

20/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

20/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 849/2019, que dispõe sobre a política 

Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos e dá outras providências. 

Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 119/2019 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. 

Link Veto 20/2020 

2mobnrln 
Veto nº 

21/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

21/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 179/2016, que torna obrigatória a 

implementação de medidas com fins educativos para reparar danos causados 

ao meio ambiente das escolas públicas do Estado de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Zé Domingos Fraga 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 21/2020 

ww61v5li 
Veto nº 

22/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

22/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 22/2017, que garante a escolaridade de 

crianças internados para tratamento de saúde por tempo indeterminado e 

superior a 90 (noventa) dias. 

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 22/2020 

ftqca5a9 
Veto nº 

23/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

23/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 59/2019, que altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 529, de 31 de março de 2014, que trata 

do efetivo previsto por quadros, postos, e graduações, de forma proporcional 

e progressiva da Policia Militar do Estado de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Elizeu Nascimento 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 23/2020 

l5p0m4jm 
Veto nº 

24/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

24/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 311/2019, que assegura 2% (dois por 

cento) das vagas de emprego em obras públicas estaduais e em empresas que 

recebem incentivos fiscais no Estado de Mato Grosso para pessoas em 

situação de rua. 

Autora: Deputada Janaina Riva 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 24/2020 

jtwuj6z2 
Veto nº 

25/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

30/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 306/2019, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da instalação, nas redes elétricas de baixa tensão, de 

dispositivos de proteção a corrente diferencial-residual (disjuntor) que 

impeçam que choques elétricos sejam fatais e evite incêndios. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=19&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=20&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=21&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=22&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=23&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=24&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
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Autor: Deputado Paulo Araújo 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 25/2020 

brcmdkme 
Veto nº 

26/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

31/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 932/2019, que institui o sistema de 

identificação de veículos em movimento no estado de Mato Grosso - SIVEM-

MT. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 26/2020 

9b37eurd 
Veto nº 

27/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

33/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 205/2020, que dispõe sobre a garantia 

aos alunos da rede pública estadual de educação, cadastrados e 

beneficiados no bolsa família e no Programa PRÓ-FAMÍLIA, no período de 

suspensão das aulas continuarão tendo direito à alimentação escolar. 

Autor: Lideranças Partidárias 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 27/2020 

85k72z9s 
Veto nº 

28/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

40/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 369/19, que cria o selo de qualidade 

PROCON-MT e institui a Comissão Especial de Avaliação. 

Autor: Deputado Faissal 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 28/2020 

dkg2ut63 
Veto nº 

29/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

41/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 230/20, que dispõe sobre a 

prorrogação excepcional da validade dos documentos, como certidões, 

autorizações, suspende todas as vistorias no setor de transportes e renova 

automaticamente as licenças e outros exigíveis pelo estado que sejam 

emitidos pelos municípios no âmbito do estado de Mato Grosso, em razão da 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

Autor: Deputado Valdir Barranco 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 29/2020 

gdjpb57x 
Veto nº 

30/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

47/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 67/2020, que institui o Fundo Estadual 

do Idoso (FEI-MT) e estabelece outras providências. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 30/2020 

zol97qbk 
Veto nº 

31/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

48/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 208/2020, que dispõe sobre o 

armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação 

eletrônica em circuito fechado, nos estabelecimentos e locais com grande 

circulação de pessoas 

Autor: Deputado Valdir Barranco 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 31/2020 

pa04eq0d 
Veto nº 

32/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

49/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 92/2020, que acrescenta dispositivos à 

Lei nº 8.221, de 26.11.04, que Dispõe sobre a Política Estadual de Habitação 

de Interesse Social, reestrutura o Conselho Estadual de Habitação e 

Saneamento e altera a Lei nº 7.263, de 27.03.00, e dá outras providências. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 32/2020 

qla9uap3 
Veto nº 

33/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

53/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 220/2020, que suspende o prazo de 

validade dos concursos públicos realizados pela Administração Pública 

Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso até o término do estado de 

calamidade pública decretado pela União em virtude do novo coronavírus 

(COVID-19). 

Autor: Deputado Ulysses Moraes 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=25&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=26&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=27&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=28&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=29&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=30&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=31&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=32&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
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Link Veto 33/2020 

ihxnn0y8 
Veto nº 

34/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

54/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 320/2019, que dispõe sobre a 

instituição do programa de integridade nas empresas que contratarem com a 

administração pública do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Autor: Deputado Wilson Santos 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 34/2020 

walb1ifn 
Veto nº 

35/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

55/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 227/2020, que dispõe sobre a internação 

de pacientes infectados pela COVID-19 na rede privada de hospitais, quando 

requerido por médico credenciado ao sistema único de saúde, em caso de 

inexistência de vaga na rede pública. 

Autor: Deputado Valdir Barranco 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 35/2020 

p6a88ygz 
Veto nº 

36/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

56/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 301/2020, que dispõe sobre o 

atendimento do MT Saúde aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso 

e dá outras providências. 

Autor: Lideranças Partidárias 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 36/2020 

3gvgwt2h 
Veto nº 

37/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

57/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 237/2020, que dispõe sobre a 

manutenção e ampliação de atividades das entidades filantrópicas de saúde 

durante o período de estado de calamidade pública. 

Autor: Deputado Max Russi 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 37/2020 

st4tvy4k 
Veto nº 

38/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

58/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei complementar nº 04/2019, que 

acrescenta o inciso IX ao artigo 51 e altera a redação do inciso II do artigo 54 

da Lei Complementar nº 233, de 21 de dezembro de 2005, que "Dispõe sobre 

a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.". 

Autor: Deputado Dilmar Dal Bosco 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 38/2020 

pc7kxc8h 
Veto nº 

39/2020 

Poder Executivo  

Mensagem nº 

57/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 302/2020, que acrescenta o parágrafo 

único ao art. 3º, bem como altera os incisos I, II e III do art. 5º da Lei 

Estadual nº 8.938, de 22 de julho de 2008, que "dispõe sobre o Fundo de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial – FUNDEIC, e da outras 

providências". 

Autor: Lideranças Partidárias 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária.  

Link Veto 39/2020 

 

 

Cientifico que a votação será mediante sistema eletrônico de votações (tablet). 

 

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 25 de junho de 2020. 

 

 

Dep. Eduardo Botelho 

Presidente 

 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=33&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=34&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=35&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=36&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=37&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=38&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=39&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=

