
 
 

ORDEM DO DIA 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/11/2020 (QUARTA-FEIRA) 

HORÁRIO: 10:00 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. 

 

Horário 08:00 horas. 
EMENTA/PARECER 

Plenário das Deliberações – Presença do Secretário de Educação Srº Alan Porto – A plataforma Zoom estará 

acessível a todos os deputados. 

 

VOTAÇÃO ÚNICA 
VETO 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

Veto nº 90/2020 
Mensagem nº 

150/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 503/2020, que dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências. 

Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 65/2020. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de 

Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária.  

REDAÇÃO FINAL 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PEC 13/2020 
Mensagem nº 

68/2020 

Acrescenta dispositivos à Constituição do Estado de Mato Grosso, para 

disciplinar a segurança viária no âmbito do estado, e dá outras providências. 

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PL 545/2020 
Dispensa de pauta 

Dep. Eduardo 

Botelho 

Assegura acesso a ambiente digital nas enfermarias e em espaços de tratamento 

da Pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 

1ª VOTAÇÃO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PDL 11/2020 
Dispensa de pauta 

Dep. Henrique 

Lopes do Sintep 

Susta os efeitos da Portaria 454/2020/GS/SEDUC/MT, publicada no DOEMT de 

04 de setembro de 2020. 

Parecer da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

PDL 12/2020 
Dep. Henrique 

Lopes do Sintep 

Susta os efeitos do Edital 05/2020/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre a abertura 

do processo seletivo para designação de servidor com a função de Diretor das 

unidades escolares – biênio 2021/2022, publicado no DOEMT 27863 de 23 de 

outubro de 2020. 

Parecer da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=90&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=11&palavraChave=&numeroPropositura=13&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=545&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=3&palavraChave=&numeroPropositura=11&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=3&palavraChave=&numeroPropositura=12&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

1ª VOTAÇÃO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (MENSAGEM) 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PLC 61/2020 

Dispensa de pauta 
Mensagem nº 

144/2020 

Altera a Lei Complementar nº 79, de 13 de dezembro de 2000, e dá outras 

providências. 

Parecer da Comissão Especial. 

 

2ª VOTAÇÃO 
PROJETO DE LEI (MENSAGEM) 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PL 850/2020 

Dispensa de pauta 
Mensagem nº 

113/2020 

Altera e acrescenta 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. 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária e da Comissão Constituição, Justiça e Redação. 

PL 914/2020 

Dispensa de pauta 

Mensagem nº 

131/2020  

Altera dispositivo da Lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018, que institui o Fundo 

Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso-FEEF/MT e dá outras 

providências. 

Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação. 

1ª VOTAÇÃO 
PROJETO DE LEI (MENSAGEM) 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PL n° 795/2020 
Dispensa de pauta 

Mensagem nº 

108/2020 

Dá nova regulamentação ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial – 

FUNDEIC e ao Fundo de Desenvolvimento Rural – FDR, que passam a 

denominar-se Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso – 

FUNDES e dá outras providências. 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. 

PL n° 936/2020 
Dispensa de pauta 

Mensagem nº 

142/2020 

Cria o Programa Estadual de Reintegração de Pessoas Egressas do Sistema 

Prisional – REINSERIR e dá outras providências. 

Parecer da Comissão de Segurança Pública e Comunitária. 

PL n° 938/2020 
Dispensa de pauta 

Mensagem nº 

145/2020 

Altera dispositivo da Lei nº 10.568, de 17 de julho de 2017, que concede crédito 

presumido, no âmbito do ICMS, nas saídas interestaduais de gado em pé, criado no 

território mato-grossense, e dá outras providências. 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. 

PL n° 939/2020 
Dispensa de pauta 

Mensagem nº 

147/2020 

Altera dispositivo da Lei nº 9.268 de 15 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a 

transferência automática e sistemática de recursos da SECITEC às Escolas 

Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica e dá outras 

providências. 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. 

PL n° 940/2020 
Dispensa de pauta 

Mensagem nº 

148/2020 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.620, de 28 de dezembro de 2006, que institui a 

cobrança de pedágio nas rodovias estaduais e dá outras providências. 

Parecer da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. 

PL n° 941/2020 
Dispensa de pauta 

Mensagem nº 

149/2020 

Dispõe sobre a comercialização de produtos por meio de vasilhames, recipientes 

ou embalagens reutilizáveis. 

Parecer da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo. 

PL n° 942/2020 
Dispensa de pauta 

Mensagem nº 

152/2020 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel que especifica e 

dá outras providências. 

Parecer da Comissão de Trabalho e Administração Pública. 

 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=2&palavraChave=&numeroPropositura=61&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=850&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=914&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=795&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=936&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=938&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=939&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=940&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=941&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=942&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

2ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PL 336/2019 Dep. Dr. João 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização dos exames de urina tipo I e 

creatinina sanguínea para a prevenção da Doença Renal Crônica na Rede Pública 

de Saúde do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

PL 612/2019 
Dep. Silvio 

Fávero 

Institui o programa “banco de milhagens” para a utilização dos prêmios e/ou 

créditos em milhagens decorrentes da aquisição de passagens aéreas com recursos 

públicos e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão Constituição, Justiça e Redação, restando 

prejudicado o PL 637/2019 apenso.  

PL 646/2019 
Dep. Silvio 

Fávero 

Institui a campanha "Idosos Órfãos de Filhos Vivos" para a orientação e 

conscientização sobre o cuidado aos idosos e as consequências do seu abandono 

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

Parecer favorável da Comissão Constituição, Justiça e Redação. 

PL 1235/2019 
Dep. Silvio 

Fávero 

Dispõe sobre procedimento quanto à posse ou porte de arma dos indivíduos que 

praticarem violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão Constituição, Justiça e Redação. 

PL 84/2020 
Dispensa de pauta 

Dep. Faissal 

Regulamenta a vistoria e substituição de medidores bidirecionais de consumo e 

geração de energia elétrica solar nas unidades de consumo no âmbito do Estado de 

Mato Grosso. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

PL 408/2020 

Dispensa de pauta 

Dep. Max 

Russi 

Estabelece providências visando assegurar a preservação da saúde e prevenir o 

contágio do público beneficiário do auxílio emergencial a serem adotadas durante 

a pandemia de covid-19. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

PL 539/2020 
Dispensa de pauta 

Dep. Max 

Russi 

Dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% a 

todo trabalhador da saúde cujas instituições em que trabalham estejam vinculadas 

ao atendimento de pacientes infectados pela Covid19. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

PL 544/2020  

Dispensa de pauta 

Dep. Eduardo 

Botelho 

Dispõe sobre a instalação de lavatórios públicos para higienização das mãos em 

áreas de grande circulação no âmbito do estado de mato grosso e dá outra s 

providências. 

Parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social e 

da Comissão Constituição, Justiça e Redação, nos termos do Substitutivo 

Integral nº 01, acatando emenda n. 01. 

 

PL 600/2020 

Dispensa de pauta 

Dep. Max 

Russi 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.433, de 20 de setembro de 2016, autorizando o 

Poder Executivo a parcelar débitos relativos ao ICMS originados durante o estado 

de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 

coronavírus, e dá outras disposições. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

PL 612/2020 

Dispensa de pauta 

Dep. Max 

Russi 

Dispõe sobre a criação do programa de auxílio emergencial para trabalhadores do 

setor cultural e para espaços culturais no Estado de Mato Grosso durante o período 

de calamidade pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=336&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=612&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=646&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=1235&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=84&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=408&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=539&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=544&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=600&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=612&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

PL 613/2020 

Dispensa de pauta 

Dep. Max 

Russi 

Proíbe que as Operadoras de Plano de Assistência à Saúde, no âmbito do Estado 

de Mato Grosso, limitem o tempo de internação dos pacientes suspeitos ou 

diagnosticados com COVID-19, em razão de prazos de carência dos contratos com 

cobertura hospitalar. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

1ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI (DISPENSA DE PAUTA) 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PL 510/2020 

Dispensa de pauta 

Dep. Wilson 

Santos 

Dispõe sobre o teletrabalho dos representantes legais das crianças da educação 

infantil e da educação fundamental durante a pandemia do novo Coronavírus – 

Covid-19. 

Parecer contrário da Comissão de Trabalho e Administração Pública. 

PL 776/2020 

Dispensa de pauta 

Dep. Silvio 

Fávero 

Institui a campanha "conexão solidaria" de incentivo à doação de celulares, 

notebooks e tablets a alunos da rede pública de ensino no âmbito do Estado de Mato 

Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

1ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI  

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PL 265/2019 

Dep. 

Sebastião 

Rezende 

Dispõe sobre o desembarque de idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, gestantes e pessoas com crianças de colo, no período noturno, fora do 

ponto de ônibus, no transporte rodoviário coletivo intermunicipal, interestadual e 

metropolitano, no Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Infraestrutura e da Comissão de Direitos 

Humanos, restando prejudicados os PLs 819/2019 e 829/2019 apensados. 

PL 293/2019 

Dep. 

Sebastião 

Rezende 

Altera a Lei Nº 9.081, de 30 de dezembro de 2008, que estabelece normas para a 

adoção de material didático-escolar pelos estabelecimentos de educação básica da 

rede particular e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto e da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. 

PL 318/2019 
Dep. Wilson 

Santos 

Institui a restrição de tráfego na Rodovia MT 241, “Rota das Aguas”, no trecho que 

compreende o final do perímetro urbano da sede municipal até o inicio do perímetro 

urbano do Distrito de Bom Jardim, localizados no município de Nobres. 

Parecer da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. 

PL 467/2019 

Dep. Sargento 

Elizeu 

Nascimento 

Dispõe sobre as obras públicas estaduais ou em parceria, paralisadas, inacabadas, 

desativadas e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. 

PL 543/2019 
Dep. Thiago 

Silva 

Torna obrigatória a participação de ao menos um economista na elaboração e 

assinatura de projetos de viabilidade econômica no Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária. 

PL 692/2019 
Dep. Wilson 

Santos 

Determina que as empresas, as instituições e as organizações, públicas, privadas ou 

não governamentais, que celebrarem contrato, convênio ou quaisquer instrumentos 

de vínculo formal com o Estado de Mato Grosso para prestação de serviços ou 

fornecimento de produtos a apresentar o seu Código de Ética e Conduta. 

Parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública.  

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=613&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=795&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=776&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=265&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=293&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=318&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=467&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=543&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=692&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

PL 720/2019 
Dep. Wilson 

Santos 

Institui o Núcleo de Estudos de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nas 

instituições da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Segurança Pública e Comunitária.  

PL 916/2019 
Dep. Thiago 

Silva 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade para empresas que utilizam cabeamento aéreo a 

procederem com alinhamento e retiradas de fios inutilizados e equipamentos e da 

outras providências” 

Parecer favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, 

acatando a Emenda nº 01. 

PL 998/2019 Dep. Dr. João 

Dispõe sobre a Isenção de ICMS para compra de medicamentos pelos Municípios, 

conforme Convênio CONFAZ Nº 87/2002, na forma em que menciona. 

Parecer contrário da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária. 

PL 1101/2019 Dep. Dr. João 

Dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso a biodiversidade do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Recursos Minerais.  

PL 1179/2019 
Dep. Paulo 

Araújo 

Dispõe sobre a doação de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano e dá 

outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

 

PL 1195/2019 
Dep. Paulo 

Araújo 

Reconhece o artesanato produzido e comercializado diretamente pelas comunidades 

indígenas como de relevante interesse cultural do Estado de Mato Grosso e dá 

outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto, prejudicando o PL 1208/2019 apensado. 

PL 1197/2019 Dep. Dr. João 

Dispõe sobre a inclusão de literatura impressa no sistema braille e em áudio no 

acervo de todas as bibliotecas públicas do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

PL 1211/2019 
Dep. Dr. 

Gimenez 

Dispõe sobre a criação do guia de divulgação dos serviços relativos a saúde do 

homem e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

PL 1214/2019 
Dep. Paulo 

Araújo 

Dispõe sobre abertura de espetáculos musicais nacionais e internacionais no âmbito 

do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

PL 1251/2019 
Dep. Dr. 

Eugênio 

Estabelece a obrigatoriedade e os requisitos de instalação de câmeras de vigilância 

em todo e qualquer meio de transporte de passageiros intermunicipais no Estado de 

Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. 

PL 1267/2019 

Dep. 

Delegado 

Claudinei 

Autoriza o Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública a proceder com a venda direta de armas de fogo utilizadas pelos servidores 

que integram as forças de segurança quando em serviço ativo por ocasião de sua 

aposentadoria ou transferência para inatividade. 

Parecer favorável da Comissão de Segurança Pública e Comunitária, nos 

termos do Substitutivo Integral nº 01. 

 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=720&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=916&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
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PL 01/2020 
Dep. Dr. 

Gimenez 

Obriga a realização de cirurgias plásticas reparadoras de Abdominoplastia e 

Lipoaspiração pós gastroplastia (bariátrica) pela Rede Estadual de Saúde e dá outras 

providencias. 

Parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

PL 74/2020 
Dep. Valmir 

Moretto 

Institui a Política Estadual de Incentivo a Educação Socioemocional. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

 

PL 79/2020 

Dep. João 

Batista do 

Sindspen 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de médicos, socorristas, enfermeiros e 

equipe devidamente capacitada, nos eventos de corrida de rua, no âmbito do estado 

de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

PL 120/2020 
Dep. Silvio 

Fávero 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os postos revendedores informarem os valores 

cobrados pelo litro de combustível ao PROCON - MT. 

Parecer favorável da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. 

 

PL 151/2020 
Dep. Thiago 

Silva 

Dispõe sobre o Programa Colorindo a Escola na rede pública estadual de ensino no 

âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

PL 157/2020 
Dep. Thiago 

Silva 

Concede isenção do pagamento de tarifa nos transportes públicos intermunicipal 

para os candidatos do exame nacional do ensino médio (ENEM) nos dias de 

realização da prova, no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

PL 162/2020 
Dep. Valdir 

Barranco 

Dispõe sobre a idade de ingresso no sistema de ensino, NO TEMPO CERTO, 

segundo a capacidade de cada um. 

Parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e 

Desporto. 

PL 167/2020 
Dep. Valdir 

Barranco 

Obriga as empresas de grande porte do Estado de Mato Grosso, que possuam em 

seus quadros 60% (sessenta por cento) ou mais de funcionários do sexo masculino, 

a oferecerem, anualmente, palestra sobre o tema violência doméstica. 

Parecer favorável da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo. 

PL 171/2020 
Dep. Valdir 

Barranco 

Determina a disponibilização de carrinhos de compras adaptados à cadeirantes e 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, por Supermercados 

Hipermercados, centros comerciais e similares, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo. 

PL 172/2020 
Dep. Valdir 

Barranco 

Obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais, bem como as operadoras 

de planos de saúde, a divulgar em suas faturas, mensagens de Incentivo a doação de 

sangue. 

Parecer favorável da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. 

PL 376/2020 
Dep. Thiago 

Silva 

Dispõe sobre a criação do Programa Mães de Mato Grosso, com objetivo de 

proteger a saúde da gestante em situação de vulnerabilidade social e do recém-

nascido no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 
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PL 472/2020 

Dep. João 

Batista do 

Sindspen 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação das portas dos gabinetes e salas dos 

órgãos públicos em linguagem braile, no âmbito do estado de mato grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública. 

 

PL 512/2020 

Dep. Sargento 

Elizeu 

Nascimento 

Autoriza e disciplina o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) por 

órgãos de segurança pública, no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Segurança Pública e Comunitária. 

 

PL 522/2020 
Dep. Dr. 

Eugênio 

Dispõe sobre a garantia de assistência psicológica sigilosa com vistas à redução do 

assédio contra mulheres no ambiente de trabalho no âmbito da administração 

pública do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública. 

PL 560/2020 
Dep. Dr. 

Gimenez 

Dispõe sobre a regulamentação da disponibilização de salas adequadas de 

convivência e repouso aos profissionais médicos e de enfermagem nas instituições 

de saúde públicas e privadas do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, 

restando prejudicado o PL 593/2020 apensado. 

PL 590/2020 
Dep. Eduardo 

Botelho 

Estabelece a inclusão de disciplina referente a procedimentos básicos de primeiros 

socorros no conteúdo programático da grade curricular dos cursos de formação de 

soldados das polícias militares. 

Parecer favorável da Comissão de Segurança Pública e Comunitária. 

PL 619/2020 
Dep. Eduardo 

Botelho 

Institui a campanha "Março Vermelho" para conscientizar a população de Mato 

Grosso acerca da prevenção do contágio de doenças infectocontagiosos e 

homenagear os profissionais de saúde do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

PL 628/2020 Dep. Dr. João 

Dispõe sobre a realização de teste de triagem neonatal para todas as crianças 

nascidas nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde da rede pública 

no Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

PL 634/2020 

Dep. João 

Batista do 

Sindspen 

Institui a política estadual integrada pela primeira infância do estado de Mato 

Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à 

Criança, ao Adolescente e ao Idoso. 

PL 656/2020 
Dep. Dr. 

Eugênio 

Institui o Programa de Atendimento a Pessoas com Hipertensão Arterial Pulmonar – 

HAP, e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

PL 737/2020 

Dep. João 

Batista do 

Sindspen 

Modifica o Art. 1º da Lei nº 10.937 de 09 de setembro de 2019, que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos cartórios do Estado de Mato Grosso aceitarem os pagamentos 

das taxas por cartão de débito. 

Parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública. 

 

 

José Domingos Fraga Filho 

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora 

 

 

Visto: Deputado Eduardo Botelho 

Presidente 
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