
 

 

ORDEM DO DIA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE AGOSTO DE 2021. 

HORÁRIO: 10:00 HORAS. 

 

 

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. 

 

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE LEI  

 Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

01 PL 805/2019 
Dep. Max 

Russi 

Proíbe a oferta de “embutidos” na composição da merenda das escolas e creches 

da rede pública estadual e dá outras providências. 

Em redação final.  

 

1ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (MENSAGEM) (DISPENSA DE PAUTA)  

 Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

02 PLC 34/2021 
Dispensa de pauta 

Mensagem 

nº 124/2021 

Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 38, de 21 de 

novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual de Meio Ambiente e dá 

outras providências. 

Parecer favorável da Comissão Especial, nos termos do Substitutivo 

Integral nº 01. 

 

2ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI (DISPENSA DE PAUTA) 

 Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

03 
PL 1040/2019 
Dispensa de pauta 

Dep. Wilson 

Santos 

Acrescenta o inciso “X” ao Art. 7° da Lei nº7. 301, de 17 de julho 2.000 que 

dispõe à respeito do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – 

IPVA, para dispor sobre a alíquota para veículo movido a Gás Natural Veicular 

(GNV) com placa local. 

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=1&palavraChave=&numeroPropositura=805&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=2&palavraChave=&numeroPropositura=34&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=1040&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 

 

04 PL 847/2020 
Dispensa de pauta 

Comissão 

Especial 

Define princípios e instâncias de decisão e implementação das estratégias de 

volta às aulas no sistema estadual de ensino e dá outras providências. 

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

Desporto, acatando a emenda nº 01, bem como, parecer contrário da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, rejeitando a emenda nº 01. 

05 PL 645/2021 
Dispensa de pauta 

Dep. 

Eduardo 

Botelho 

Dispõe sobre a realização periódica de testes para detecção de covid-19 em 

pacientes graves hospitalizados. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

06 PL 689/2021 
Dispensa de pauta 

Lideranças 

Partidárias 

Acrescenta dispositivo às Leis nºs 11.241, de 04 de novembro de 2020 e 11.300, 

de 27 de janeiro de 2021. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

 

1ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

07 PR 91/2021 

Dep. 

Janaina 

Riva 

Dispõe da criação do Prêmio Meninas Olímpicas conferido pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, objetivando fomentar a participação de 

meninas em olimpíada de Conhecimento, a fim de ampliar suas áreas de atuação 

no mercado de trabalho, através das Olimpíadas Científicas. 

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

Desporto. 

 

2ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI  

 Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

08 PL 501/2019 
Dep. Paulo 

Araújo 

Institui o Programa Futebol para Todos no Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

09 PL 581/2019 
Dep. Eduardo 

Botelho 

Acresce dispositivos à Lei nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, para 

exigir tratamento idêntico em situações jurídicas iguais, respeitando as 

prerrogativas dos indivíduos e entidades. 

Parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública, bem 

como parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

acatando a Emenda nº 01. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=847&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=645&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=689&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=4&palavraChave=&numeroPropositura=91&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=501&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=581&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 

 

10 PL 987/2019 
Dep. Silvio 

Fávero 

Cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública 

do Estado de Mato Grosso. 

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

acatando a Emenda nº 01, bem como, parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, acatando a Emenda nº 01. 

11 PL 16/2020 
Dep. Dilmar 

Dal Bosco 

Torna obrigatória a sinalização, por placas indicativas de radares, no âmbito do 

Estado de Mato Grosso, na forma que especifica. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

12 PL 89/2020 Dep. Dr. João 

Dispõe sobre a criação do programa de prevenção de doenças renais no âmbito 

do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

13 PL 100/2020 
Dep. João 

Batista 

Dispõe sobre as Diretrizes Estaduais de Promoção e Defesa dos Direitos 

Humanos dos Profissionais de Segurança Pública, na forma que menciona. 

Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

acatando as Emendas nº 01 e 02. 

14 PL 265/2020 
Dep. Thiago 

Silva 

Dispõe sobre a isenção do pagamento da Taxa de Defesa Sanitária Animal para 

a emissão da Guia de Trânsito Animal - GTA para o transporte de animais 

doados para utilização em Leilões Beneficentes no âmbito do Estado de Mato 

Grosso, e dá outras providências. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

15 PL 390/2020 
Dep. Thiago 

Silva 

Reconhece o falecimento, em virtude da COVID-19 contraída por servidor 

público civil ou militar estadual, como acidente em serviço para fins de 

pagamento de pensão especial. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

16 PL 519/2020 
Dep. Thiago 

Silva 

Cria o Programa Estadual de Transferência de Renda para mulheres chefas de 

família monoparental em situação de vulnerabilidade, que não estão 

contempladas no auxílio emergencial do Governo Federal, como medida de 

redução dos impactos sociais e econômicos devido à Pandemia do novo 

coronavírus, causador da COVID-19. 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

17 PL 526/2020 
Dep. Dr. 

Eugênio 

Estabelece a igualdade de premiações nas competições esportivas e 

paradesportivas realizadas com recursos públicos do Estado de Mato Grosso. 

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

e Desporto, rejeitando o PL 970/2020, bem como parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, prejudicando o PL 970/2020 

(apenso). 

18 PL 982/2020 
Dep. João 

Batista 

Altera dispositivos da Lei n. 10.800, de 09 de janeiro de 2019, que dispõe 

sobre o acompanhamento integral para educandos portadores de Transtorno do 

Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e com Transtorno do Déficit 

de Atenção sem Hiperatividade (TDA). 

Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=987&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=16&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=89&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=100&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=265&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=390&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=519&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=526&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=982&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 

 

1ª VOTAÇÃO 

PROJETO DE LEI  

 Nº AUTOR EMENTA/PARECER 

19 PL 190/2019 

Dep. 

Janaina 

Riva 

Dispõe sobre a isenção de tarifas de pedágio aos pequenos produtores rurais em 

rodovias estaduais. 

Parecer contrário da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária, rejeitando o PL 190/2019 (apenso).  

20 PL 381/2019 
Dep. Paulo 

Araújo 

Dispõe sobre a instalação de sistema de videomonitoramento nos abatedouros de 

animais no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. 

Parecer contrário da Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e 

Agrário e de Regularização Fundiária, rejeitando o substitutivo integral º 01. 

21 PL 533/2019 
Dep. Dr. 

Gimenez 

Dispõe sobre a obrigatoriedade para as empresas organizadoras de concurso 

público de estabelecerem, nos editais dos certames, a possibilidade de remarcação 

de teste de aptidão física à candidata grávida à época de sua realização, no âmbito 

do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública.  

22 PL 551/2019 
Dep. Wilson 

Santos 

Dispõe sobre o consumo da alimentação oferecida no âmbito dos Programas de 

Alimentação Escolar, por parte dos professores, em efetivo exercício na rede 

pública de ensino no Estado do Mato Grosso, como prática educativa e de 

integração comunitária. 

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

Desporto.  

23 PL 572/2019 
Dep. Wilson 

Santos 

Dispõe sobre a vedação de cobrança, por instituições bancárias, pela emissão de 

segunda via dos comprovantes impressos em papel termossensível nos terminais 

de autoatendimento e da outras providências. 

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

24 PL 709/2019 Dep. Faissal 

Institui e estabelece políticas públicas para implantação de Programa Estadual de 

Incentivo a contratação de jovens tutelados no mercado de trabalho. 

Parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública, 

restando rejeitados os PLs 712/2019 e 1045/2019 (apensos).  

25 PL 898/2019 
Dep. Lúdio 

Cabral 

Acrescenta o artigo 9º-A e o seu inciso a Lei nº 8.588, de 27 de novembro de 2006, 

que dispõe sobre a proibição da produção, do armazenamento, da comercialização 

e do uso de agrotóxicos, seus componentes e afins a base do ingrediente ativo 

glifosato no Estado de Mato Grosso. 

Parecer contrário da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Recursos Minerais.  

26 PL 1027/2019 
Dep. Thiago 

Silva 

Veda a nomeação para todos os cargos efetivos e em comissão de livre nomeação 

e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na 

Lei Federal nº 7.716, de 05 de Janeiro de 1989, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública.  

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=190&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=381&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=533&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=551&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=572&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=709&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=898&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=1027&ano=2019&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 

 

27 PL 81/2020 

Dep. 

Romoaldo 

Júnior 

Dispõe sobre o ressarcimento das despesas com o tratamento de saúde das vítimas 

de acidentes de trânsito por parte do condutor de veículo que cometer os crimes de 

homicídio ou lesões corporais, sob a influência de álcool ou qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência. 

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

bem como da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. 

28 PL 145/2020 
Dep. Wilson 

Santos 

Dispõe sobre sanções administrativas em caso de utilização de bomba de 

abastecimento adulterada nos postos revendedores de combustíveis do Estado de 

Mato Grosso. 

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

29 PL 165/2020 
Dep. Valdir 

Barranco 

Veda a diferenciação no atendimento médico que especifica, e dá outras 

providencias. 

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

30 PL 166/2020 
Dep. Valdir 

Barranco 

Institui o Programa Estadual de Segurança Aquática e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Segurança Pública e Comunitária, ficando 

prejudicado o PL 189/2020. 

31 PL 169/2020 
Dep. Valdir 

Barranco 

Dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado "bueiro preventivo", no 

âmbito do estado de mato grosso, e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. 

32 PL 559/2020 

Dep. 

Eduardo 

Botelho 

Dispõe sobre o desconto tarifário de energia elétrica sobre o consumo decorrente 

da utilização de aparelhos para tratamento de oxigenoterapia domiciliar. 

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

33 PL 589/2020 
Dep. Silvio 

Fávero 

Dispõe sobre o programa de vacinação para imunização dos trabalhadores de 

limpeza urbana no âmbito do estado de mato grosso. 

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

restando prejudicado o PL 636/2020 (apenso). 

34 PL 653/2020 
Dep. Dr. 

Gimenez 

Dispõe sobre a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra os 

idosos. 

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

restando rejeitado o PL 666/2020 (apenso).  

35 PL 675/2020 
Dep. Elizeu 

Nascimento 

Autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio parcial da taxa de juros 

remuneratórios de operações de crédito a micro e pequenos empreendedores com 

sede no território do Estado de Mato Grosso, para enfrentamento dos prejuízos 

econômicos advindos da emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus 

(COVID-19). 

Parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária, rejeitando o PL 232/2021 (apenso).  

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=81&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=145&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=165&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=166&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=169&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=559&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=589&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=653&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=675&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 

 

36 PL 837/2020 

Dep. 

Romoaldo 

Júnior 

Institui o combate ao assédio moral e sexual, veiculados pela rede mundial de 

computadores, nas escolas e universidades públicas e privadas do Estado de Mato 

Grosso. 

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

Desporto. 

37 PL 931/2020 
Dep. Dr. 

Eugênio 

Dispõe sobre instalação de placas de sinalização vertical, nas rodovias e pontos de 

entrada dos municípios, dispondo sobre suas respectivas raízes culturais e/ou 

potencialidades econômicas. 

Parecer favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte.  

38 PL 1015/2020 
Dep. Paulo 

Araújo 

Dispõe sobre a reserva de espaço para mensagens de aviso sobre pessoas 

desaparecidas em veículos de transportes coletivos intermunicipais, boletos de 

prestação de contas e avisos e cobranças de serviços de empresas concessionárias 

no estado de mato grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. 

39 PL 94/2021 

Dep. 

Sebastião 

Rezende 

Torna obrigatória a divulgação do ano de fabricação e da data de incorporação à 

frota dos veículos utilizados pelas Empresas concessionárias de transporte coletivo 

municipal e intermunicipal, no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Parecer favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. 

40 PL 97/2021 

Dep. 

Sebastião 

Rezende 

Dispõe sobre a segurança dos transportes coletivos passageiros e dá outras 

providências. 

Parecer favorável da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. 

41 PL 191/2021 

Dep. 

Delegado 

Claudinei 

Acrescenta e renumera dispositivos da lei nº 7.098 de 30 de dezembro de 1998 que 

“consolida normas referentes ao imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação - ICMS”. 

Parecer contrário da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária. 

42 PL 201/2021 
Dep. Max 

Russi 

Dá-se o nome de “Doutor Francisco Antônio França Rosa” à sede do Escritório 

Regional de Saúde da cidade de Rondonópolis. 

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

43 PL 237/2021 
Dep. Dr. 

João 

Proíbe o uso de preparado de mel pela indústria e a sua importação ou de seus 

produtos derivados, em todo o território estadual e dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e 

Agrário e de Regularização Fundiária.  

44 PL 249/2021 
Dep. Dr. 

Gimenez 

Cria o programa “Empresa Livre de Covid”, como incentivo a vacinação dos 

empregados pelos empregadores, bem como cria a certificação respectiva, na 

forma que menciona, no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

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

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=837&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=931&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=1015&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=94&ano=2021&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
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45 PL 271/2021 
Dep. Max 

Russi 

Dispõe sobre o cadastramento de recém-nascidos e crianças com necessidades 

especiais, que forem atendidas em unidades públicas e privadas de saúde no 

âmbito do estado de mato grosso e dá outras providências. 

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

46 PL 308/2021 

Dep. 

Gilberto 

Cattani 

Dispõe sobre a proibição de cobrança de Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS da energia renovável. 

Parecer contrário da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária. 

47 PL 313/2021 
Dep. João 

Batista 

Estabelece prioridade de atendimento a membros da Polícia Civil, Polícia Militar, 

Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros, fardados e em serviço, em filas para uso do 

caixa, em estabelecimentos comerciais e da rede bancária, lotérica e assemelhados 

no Estado de Mato Grosso dá outras providências. 

Parecer favorável da Comissão de Segurança Pública e Comunitária. 

48 PL 360/2021 
Dep. Max 

Russi 

Dispõe sobre a Digitalização de Históricos Escolares das Escolas Públicas 

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

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

Desporto. 

49 PL 589/2021 
Dep. Max 

Russi 

Nomeia a MT-400 entre os trechos que especifica. 

Parecer da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. 

 

 

 

José Domingos Fraga Filho 

Secretário Parlamentar da Mesa Diretora 

 

 

 

Visto: Dep. Max Russi 

Presidente 
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