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 ORDEM DO DIA (VETOS) 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/11/2020 ( QUARTA-FEIRA) 

 

HORÁRIO: 09:00 HORAS. 

 

INDISPENSÁVEL O USO DO TABLET 

 

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).  

Não ocorrendo à votação integral das proposições constantes na data 

designada, serão transferidas para ordem do dia imediatamente 

subsequente, salvo deliberação em contrário. Em caso de falha técnica 

no uso do tablete contatar a T.I (3313-6450). 

 

VOTAÇÃO ÚNICA 

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

Ofício nº 

326/2019 

Tribunal de 

Contas 

Encaminha Contas Anuais do Tribunal de Contas relativas ao exercício de 2017 - 

Processo nº 14.207-7/2018. 

Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária.  

Ofício nº 

425/2020 

Tribunal de 

Contas 

Encaminha Contas Anuais de Gestão do Tribunal de Contas relativas ao exercício 

de 2018 - processo nº 9.260-62019. 

Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária, tendo-se que cumprir as recomendações do 

Ministério Público de Contas e do Tribunal Pleno. 

 

VOTAÇÃO ÚNICA 

VETOS 

CÓD. Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

u2na527f 
Veto nº 

47/2020 

Mensagem nº 

74/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 306/2020, que estabelece medidas de 

proteção a pessoas físicas e jurídicas frente ao Estado de Calamidade Pública 

decorrente da pandemia de Covid-19 e dá outras providências.   

Autor: Deputado Dr. Eugênio 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO. 

60pkdhyi 
Veto nº 

56/2020 

Mensagem nº 

86/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 331/20, que reconhece a prática de 

atividades físicas como essenciais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, em 

tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.   

Autor: Deputado Thiago Silva 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA.  

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=15&palavraChave=&numeroPropositura=326&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=15&palavraChave=&numeroPropositura=326&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=15&palavraChave=&numeroPropositura=425&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=15&palavraChave=&numeroPropositura=425&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=47&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=47&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=56&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=56&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
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n6dqs7ph 
Veto n° 

58/2020 

Mensagem nº 

88/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 466/2020, que institui o Selo 

“Estabelecimento Seguro e Saudável”, que irá reconhecer as empresas de Mato 

Grosso que cumpram as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde para 

evitar a contaminação dos espaços com CORONAVÍRUS/COVID-19.  

Autor: Deputado Eduardo Botelho 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redaçãopela 

MANUTENÇÃO.  

zl224q2j 
Veto n° 

59/2020 

Mensagem nº 

89/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 465/2020, que estabelece o descarte 

correto de máscara de proteção individual e outros Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI’s em vias e logradouros públicos, bem como a sua separação em 

recipientes de lixo domiciliar e comercial, como medidas de prevenção e redução 

de riscos de adquirir ou transmitir o CORONAVÍRUS/COVID-19, na forma que 

indica, e dá outras providências.  

Autor: Deputado Eduardo Botelho 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

2vlji0zm 
Veto n° 

60/2020 

Mensagem nº 

92/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 424/2020, que estabelece o provimento de 

renda mínima emergencial para os guias de turismo do Estado de Mato Grosso, 

em virtude da situação de emergência da pandemia do novo coronavírus (covid-

19) e dá outras providências.  

Autor: Deputado Wilson Santos 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

7ers3z8x 
Veto n° 

61/2020 

Mensagem nº 

98/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 359/2020, que dispõe sobre a proibição de 

apreensão de veículos durante a Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e 

até 60 (sessenta) dias após o encerramento dessa pandemia reconhecida pelo 

Decreto Estadual 424, de 25 de março de 2020, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso.  

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Trabalho e Administração Pública pela 

MANUTENÇÃO. 

caw731wh 
Veto n° 

62/2020 

Mensagem nº 

99/2020 

 Veto total aposto ao projeto de lei nº 352/2020, que dispõe sobre a adoção de 

medidas relacionadas à proteção social e o enfrentamento à violência contra 

mulher no contexto da pandemia de Covid-19, estabelecido no Decreto nº 424 de 

25 de Março de 2020.  

Autora: Deputada Janaina Riva 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

2v4vkh5z 
Veto n° 

63/2020 

Mensagem nº 

100/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 360/2020, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade para que todas as compras realizadas pelo Estado de Mato 

Grosso no combate a Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) sejam 

informadas ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso.  

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=58&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=58&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=59&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=59&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=60&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=60&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=61&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=62&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=63&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=63&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
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40hqu18v

  

Veto n° 

64/2020 

Mensagem nº 

105/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 395/2020, que dispõe sobre a estadualização 

do trecho que interliga a MT-246 no município de Barra do Bugres à BR-364 no 

município de Diamantino.  

Autor: Deputado Dilmar Dal Bosco 

Parecer da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte pela 

MANUTENÇÃO. 

ji0gyi9t 
Veto n° 

65/2020 

Mensagem nº 

106/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 32/2020, que acrescenta 

dispositivos na Lei Complementar nº 233 de 21 de dezembro de 2005.  

Autor: Deputado Delegado Claudinei. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

z12fmx2z 
Veto n° 

66/2020 

Mensagem nº 

107/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 91/2019, que altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011.  

Autor: Deputado Dilmar Dal Bosco. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

gb6xqm2z 
Veto n° 

67/2020 

Mensagem nº 

110/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 459/2020, que dispõe sobre a realização de 

testes em massa para COVID-19 no âmbito de Mato Grosso.  

Autor: Deputado Eduardo Botelho. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

nvx428dp 
Veto n° 

68/2020 

Mensagem nº 

111/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 494/2020, que dispõe sobre a criação de um 

Portal de Transparência COVID-19, em sítio oficial, em todos os municípios do 

Estado de Mato Grosso, para disponibilização de todos os valores e recursos 

arrecadados e a sua devida destinação, ao enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus.  

Autor: Deputado Thiago Silva. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

s5zjl1cw 
Veto n° 

69/2020 

Mensagem nº 

117/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 454/2020, que dispõe sobre campanha 

publicitária de orientação sobre abuso sexual infantil durante a pandemia do 

CORONAVÍRUS/COVID-19, no âmbito do Estado de Mato Grosso.  

Autor: Deputado Eduardo Botelho 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

gsjy1x3f 
Veto n° 

70/2020 

Mensagem nº 

118/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 800/2019, que obriga as maternidades 

públicas e privadas do Estado de Mato Grosso a realizarem o Teste do Quadril 

em todos os recém nascidos.  

Autor: Deputado Dr. Gimenez 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=64&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=64&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=65&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=65&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=66&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=66&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=67&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=68&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=68&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=69&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=69&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=70&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=70&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
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phyt5cp7 
Veto n° 

71/2020 

Mensagem nº 

119/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 429/2020, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de lojas e magazines em funcionamento no Estado de Mato 

Grosso disponibilizarem as faturas de compras ou boletos digitais de seus 

clientes, em seus sítios eletrônicos durante o Estado de Calamidade Pública, 

decretado pelo Governo do Estado, em decorrência do novo Coronavírus - 

COVID-19.  

Autor: Deputado Valdir Barranco 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

a7y5l2dw 
Veto n° 

72/2020 

Mensagem nº 

120/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 463/2019, que dispõe sobre a constituição 

do direito de uso de cadeiras cativas na Arena Governador José Fragelli.  

Autor: Deputado Faissal 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

fon6cz2r 
Veto n° 

73/2020 

Mensagem nº 

121/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 226/2019, que dispõe sobre a concessão de 

cautela permanente de arma de fogo aos agentes penitenciários, no âmbito da 

Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária subordinada à Secretaria de 

Segurança Pública – SESP/MT.  

Autor: Deputado João Batista do SINDSPEN 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação MANUTENÇÃO. 

bmtmxqr7 
Veto n° 

74/2020 

Mensagem nº 

122/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 232/2019, que dispõe sobre a proibição da 

criação ou guarda de animais para extração de peles no Estado e dá outras 

providências.  

Autor: Deputado Max Russi 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

5w7ymg7h 

 

Veto n° 

75/2020 

 

Mensagem nº 

123/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 765/2019, que Institui o Programa Cidadão 

da Paz, no âmbito do Estado de Mato Grosso.  

Autor: Deputado Thiago Silva 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

z6shfy5z 
Veto n° 

76/2020 

Mensagem nº 

124/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 481/2020, que determina que sejam tomadas 

medidas imediatas que garantam a saúde e preservação da vida de todos 

profissionais considerados essenciais ao controle e combate doenças Covid-19 

(novo Corona vírus), enquanto vigente a decretação de Estado de Calamidade 

Pública no Estado de Mato Grosso.  

Autor: Deputado Dr. Gimenez 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=71&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=71&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=72&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=72&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=73&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=73&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=74&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=74&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=75&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=75&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=76&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=76&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

5 
 

p2kwxxum 
Veto nº 

77/2020 

Mensagem nº 

127/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 970/2019, que dispõe sobre a avaliação 

psicológica de gestantes durante o pré-natal.  

Autor: Deputado Dr. Gimenez 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

cu3gftq1 
Veto nº 

78/2020 

Mensagem nº 

128/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 610/2020, que dispõe sobre o incentivo a 

doação de plasma sanguíneo por cidadãos curados do novo coronavírus, COVID-

19, no âmbito do Estado de Mato Grosso.  

Autor: Deputado Valdir Barranco 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

rao5mps6 

 

Veto n° 

79/2020 

 

Mensagem nº 

129/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 710/2019, que dispõe sobre o tratamento do 

lixiviado em aterro sanitário.  

Autor: Deputado Faissal 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

o1qhog44 
Veto n° 

81/2020 

Mensagem nº 

132/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 841/2019, que dispõe sobre a comunicação 

ao proprietário, via site oficial dos órgãos de trânsito, no caso de guinchamento 

ou rebocamento de veículos, e dá outras providências.  

Autor: Deputado Dr. Eugênio 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

wx7p65sg 
Veto n° 

82/2020 

Mensagem nº 

133/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 358/2020, que determina que os 

estabelecimentos públicos e privados de saúde garantam a existência de leitos 

para o tratamento de profissionais de saúde acometidos ou com suspeita da 

COVID-19 e dá outras providências.  

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

woe34rx7 
Veto n° 

83/2020 

Mensagem nº 

134/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 528/2020, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da realização de testes diagnósticos do coronavírus-sars-cov-2, 

aos professores e funcionários das instituições de ensino das redes pública e 

privada, antes do reinício de suas atividades no âmbito do Estado de Mato 

Grosso, na forma que menciona.  

Autor: Deputado Wilson Santos 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=77&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=77&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=78&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=78&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=79&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=79&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=81&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=81&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
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74bgvf8o 
Veto n° 

84/2020 

Mensagem nº 

135/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 293/2020, que institui o Programa 

Emergencial de Distribuição de Alimentos às famílias cuja renda foi afetada pela 

situação do isolamento social em decorrência da pandemia do COVID-19 

(Coronavírus), e dá providências correlatas. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO. 

a1j43ouq 
Veto n° 

85/2020 

Mensagem nº 

136/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 331/2019, que dispõe sobre o Programa Paz 

na Escola, de ação interdisciplinar, com o objetivo de prevenir e refutar qualquer 

tipo de violência e o uso de drogas nas Escolas Estaduais da Rede Pública e dá 

outras providências.  

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

91wix3y3 
Veto n° 

86/2020 

Mensagem nº 

137/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 491/2020, que obriga as escolas da rede 

pública ou privada do Estado de Mato Grosso a adotarem medidas de prevenção a 

disseminação do Corona Vírus (COVID-19) em suas instalações, quando do 

retorno as aulas presenciais.  

Autor: Deputado Dr. Gimenez 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA. 

 

 

José Domingos Fraga Filho 

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora 

 

 

Visto: Deputado Eduardo Botelho 

Presidente 
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