
 
 

ORDEM DO DIA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021. 

HORÁRIO: 09:00 HORAS. 

 

INDISPENSÁVEL USO DE 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 a 

votação integral das proposições constantes na data designada, serão 

transferidas para ordem do dia imediatamente subsequente, salvo 

deliberação em contrário. 

 

VOTAÇÃO ÚNICA 
PROJETO DE RESOLUÇÃO – DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA 

Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

PR 05/2021 

Comissão de 

Fiscalização e 

Acompanhamento 

Orçamentária 

Reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no munícipio de 

Curvelândia. 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

PR 06/2021 

Comissão de 

Fiscalização e 

Acompanhamento 

Orçamentária 

Reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no munícipio de 

Pontes e Lacerda. 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

PR 07/2021 

Comissão de 

Fiscalização e 

Acompanhamento 

Orçamentária 

Reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no munícipio de 

Guarantã do Norte. 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

PR 08/2021 

Comissão de 

Fiscalização e 

Acompanhamento 

Orçamentária 

Reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no munícipio de 

Rondolândia. 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

PR 09/2021 

Comissão de 

Fiscalização e 

Acompanhamento 

Orçamentária 

Reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no munícipio de 

Nova Lacerda. 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=4&palavraChave=&numeroPropositura=5&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=4&palavraChave=&numeroPropositura=6&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=4&palavraChave=&numeroPropositura=7&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=4&palavraChave=&numeroPropositura=8&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=4&palavraChave=&numeroPropositura=9&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

VOTAÇÃO ÚNICA 

VETOS 

Cód. Nº AUTOR EMENTA 

9ox8kw73 
Veto n° 

94/2020 

Mensagem 

nº 160/2020 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 509/2020, que, reconhece o Interesse 

público e a essencialidade dos serviços prestados pelas feiras livres na 

pandemia do Coronavírus e autoriza seu funcionamento, na forma que 

menciona. 

Autor: Deputado Valdir Barranco 

eu38d095 
Veto n° 

95/2020 

Mensagem 

nº 161/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 140/2020, que altera a Lei nº 10.922, de 

12 de julho de 2019, que Cria o Programa de Gestão Compartilhada Cívico-

Militar para a criação ou transformação de unidades específicas da rede pública 

de ensino fundamental e médio do Estado de Mato Grosso em Escolas 

Militares - EMMT e dá outras providências. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

ete84nff 
Veto n° 

1/2021 

Mensagem 

nº 164/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 853/2020, que permite a participação das 

cooperativas de trabalho de prestação de serviços em licitações e contratações 

promovidas pela administração direta e indireta no Estado Mato Grosso, e dá 

outras providências. 

Autor: Deputado Max Russi 

mv85xjdv 

 

Veto n° 

2/2021 

Mensagem 

nº 167/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 971/2020, que dispõe sobre a revisão 

geral anual das tabelas de subsídio dos servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso para o exercício de 2020. 

Autor: Tribunal de Justiça 

3pg6o3ft 
Veto n° 

3/2021 

Mensagem 

nº 172/2020 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 336/2019, que 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. 

Autor: Deputado Dr. João 

ekddzzik 
Veto n° 

4/2021 

Mensagem 

nº 18/2021 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 913/2020, que estima a receita e fixa a 

despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2021. 

Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 126/2020 

 

urg7yvvp 
Veto n° 

5/2021 

Mensagem 

nº 2/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 612/2019, que 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. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

eazp59bk 
Veto n° 

6/2021 

Mensagem 

nº 10/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 49/2020, que altera 

dispositivos da Lei Complementar 461, de 28 de dezembro de 2011, para 

dispor sobre o reconhecimento do relevante interesse social e econômico da 

Empresa de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Mato Grosso – EMPAER/MT. 

Autor: Deputado Wilson Santos 



 
 

l293scz9 
Veto n° 

7/2021 

Mensagem 

nº 3/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 846/2020, que dispõe marcos legais para a 

construção de planos de retorno às atividades de ensino de forma presencial no 

sistema estadual de ensino e dá outras providências. 

Autor: Comissão Especial 

ip27y4hy 
Veto n° 

8/2021 

Mensagem 

nº 4/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 625/2020, que dispõe sobre a 

estadualização do trecho da estrada municipal que liga a Rodovia BR-242 

(55º24’5,549”W, 13º1’5,852”S) até a rodovia MT-490 (55º36’23,582”W, 

13º437,035”S) ao Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. 

Autor: Deputado Xuxu Dal Molin 

41tk791n 
Veto n° 

9/2021 

Mensagem 

nº 7/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 848/2020, que institui o Programa Social 

de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de 

Veículos Automotores no âmbito do Estado de Mato Grosso – CNH Cidadã e 

dá outras providências. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

hkotni8b 
Veto n° 

10/2021 

Mensagem 

nº 8/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 219/2019, que cria o Programa de 

Implementação da Terceira Faixa em rodovias no Estado de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Paulo Araújo 

 

38z4ph3j 
Veto n° 

11/2021 

Mensagem 

nº 9/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 920/2019, que dispõe sobre a fixação de 

placa informativa de identificação do Engenheiro de Segurança do Trabalho e 

do Técnico de Segurança do Trabalho nas obras e serviços públicos do Estado 

de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Valdir Barranco 

i403o6kl 
Veto n° 

12/2021 

Mensagem 

nº 10/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 182/2020, que institui a assistência 

técnica pública e gratuita de elaboração de projetos e construção de habitações 

de interesse social para famílias de baixa renda e dá outras providências. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

 

hun4zcvr 
Veto n° 

13/2021 

Mensagem 

nº 12/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 36/2020, que revoga 

dispositivos da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004. 

(previdência – servidores públicos) 

 

0h08j7n4 
Veto n° 

14/2021 

Mensagem 

nº 13/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 55/2019, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de inserir placas ou painéis bilíngues de orientação turística 

nos municípios de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Eduardo Botelho 

 

p1qwa248 
Veto n° 

15/2021 

Mensagem 

nº 14/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 818/2019, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de placas de sinalização alertando os motoristas 

sobre a presença de ciclistas nas rodovias do estado de Mato Grosso e dá outras 

providências. 

Autor: Deputado Thiago Silva 

 



 
 

lgjnwpzu 
Veto n° 

16/2021 

Mensagem 

nº 15/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 842/2019, que institui a obrigatoriedade 

de alimentação especial para portadores de necessidades nutricionais – 

celíacos, intolerantes à lactose, diabéticos e outros - cria o Programa 

denominado “ALIMENTAÇÃO INCLUSIVA”, para todos nos 

estabelecimentos de ensino das redes pública e privada e dá outras 

providências. 

Autor: Deputado Dr. Eugênio 

okakzn9k 
Veto n° 

17/2021 

Mensagem 

nº 16/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 855/2020, que dispõe sobre a isenção de 

ICMS para aquisição de armas de fogo e munições aos agentes de segurança 

pública, ativos, inativos e da reserva, bem como aos atiradores das entidades de 

desporto, membros da Magistratura Estadual e membros do Ministério Público 

e adota outras providências. 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

6fm4bi1m 
Veto n° 

18/2021 

Mensagem 

nº 17/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 52/2020, que dispõe sobre 

o Sistema Estadual de Viação – SEV e o Subsistema Ferroviário – SFE do 

Estado do Mato Grosso e sobre os regimes de exploração dos serviços de 

transporte ferroviário de cargas e de passageiros, e dá outas providências. 

Autores: Deputados Eduardo Botelho e Carlos Avallone 

ajb9rlua 
Veto n° 

19/2021 

Mensagem 

nº 19/2021 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 795/2020, que 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. 

Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 108/2020 

 

 

 

SPMD/ Atualizada em 04/02/2021, às 11:00 hs. 


