
ATO DE REDES IGNAÇÃO DE SESSÃO 

 
A PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das  

Atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno CIENTIFICA, nos termos do artigo 35, inciso I, alínea “u” c/c com 

os artigos 81, inciso I e 82 ambos do Regimento Interno desta Casa, cientifica QUE a Sessão Extraordinária do dia 07 de 

julho de 2020, às 14h, será cancelada, e as matérias serão inseridas na ordem do d ia da Sessão ordinária no dia 08 de julho 

de 2020, às 09h. 

 

2ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI (URGÊNCIA URGENTÍSSIMA) 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

 
PL 

533/2020 

 
Lideranças 

Partidárias 

Fixa norma de interpretação do art. 1º da lei nº 11.150, de 01 de junho de 2020, que dispõe 

sobre o desconto e a flexib ilização das mensalidades da rede privada de ensino durante o 

plano de contingenciamento do governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da 

pandemia causada pelo covid-19. 

Parecer oral. Link PL 533/2020 
 

1ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI (URGÊNCIA URGENTÍSSIMA) 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

 

PL 

591/2020 

Poder 

Executivo 

Mensagem nº 

80/2020 

Em caráter excepcional concede remissão do IPVA relativo ao exercício de 2020 e 

prorroga prazo  para pagamento de Taxa devida à AGER/MT, nas hipóteses que especifica, 

e dá outras providências. 

Parecer oral. Link PL 591/2020 
 

1ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PL 

558/2020 
Dispensa de 

Pauta 

 
Dep. Carlos 

Avalone 

Acrescenta dispositivo à Lei n° 8.938, de 22 de julho de 2008, para dispor sobre a 

prorrogação de pagamento de parcelas em razão da pandemia de covid -19. 

Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. 

Link PL 558/2020 

 

1ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PLC nº 

31/2020 
Dispensa de 

Pauta 

 

Mensagem 

nº 61/2020 

Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico de Mato 

Grosso – CODEM e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão Especial, acatando a Emenda nº 01. 

Link PLC 31/2020 

 

PLC nº 
33/2020 

Dispensa de 

Pauta 

 

 
Lideranças 

Partidárias 

Em caráter excepcional, como medida para enfrentamento à pandemia decorrente 
do novo Coronavírus (COVID-19), autoriza que sejam efetuadas alterações nos 
percentuais de benefícios fiscais, nas hipóteses, nas condições e no período que 
especifica, e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão Especial e da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, acatando emenda nº 01. 
Link PLC 33/2020 

 

VOTAÇÃO ÚNICA 

VETOS 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

 

 
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 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=533&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=591&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=558&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=2&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=31&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=2&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=33&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=27&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search


 
Veto nº 

40/2020 

Poder 

Executivo 

Mensagem 

nº 64/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 278/2020, que dispõe sobre a gratuidade do traslado 

intermunicipal de cadáveres ou restos mortais humanos por óbitos de pacientes regulados 

pela CRUE – Central de Regulação do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 40/2020 

 
 

Veto nº 

41/2020 

 

Poder 

Executivo 

Mensagem 

nº 66/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 270/2020, que dispõe sobre a redução proporcional 

das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingenciamento do 

Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pelo COVID-19. 

Autora: Deputada Janaina Riva. 

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 

Link Veto 41/2020 

 
Veto nº 

42/2020 

Poder 

Executivo 

Mensagem 

nº 67/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 200/2020, que acrescenta dispositivo à Lei nº 11.033, 

que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos 

e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual. Autor: Lideranças Partidárias 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 42/2020 

 

 
Veto nº 

43/2020 

 
Poder 

Executivo 

Mensagem 

nº 69/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 85/2019, que institui o “Programa Crédito So lidário” 

para garantir a  concessão de subvenção econômica com recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Rural –  FDR sob a modalidade de "equivalência em produto" em 

operações de crédito contratadas por Pequenos Produtores Rurais com instituições oficiais 

ou cooperativas de crédito e dá outras providências. Autor: Deputado Silvio Fávero  

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 43/2020 

 

 
Veto nº 

44/2020 

 
Poder 

Executivo 

Mensagem 

nº 70/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 216/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

reserva no sistema de transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda e 

divulgação nos guichês dos terminais rodoviários do municíp io e/ou pontos de venda de 

passagens interestaduais, o direito contido no Art. 32, incisos I e II da Lei nº 12.852/13 e dá 

outras providências. Autor: Deputado Thiago Silva 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Link Veto 44/2020 
 

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 06 de julho de 2020. 

 
 

Dep. Eduardo Botelho – Presidente 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=40&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search
https://www.al.mt.gov.br/parlamento/comissao-parlamentar/#collapse-2
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=41&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=42&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=43&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&amp;palavraChave&amp;numeroPropositura=44&amp;ano=2020&amp;autor&amp;dataPublicacaoInicio&amp;dataPublicacaoFim&amp;search

