
 
 

ORDEM DO DIA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE MAIO DE 2022. 

HORÁRIO: 10:00 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 

VETOS 

 Cód. Nº AUTOR EMENTA 

 6ojhqc7o 
Veto n° 

1/2022 

Mensagem nº 

214/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 41/2019, que estabelece critérios aos 

grupos que tem prioridades para receber gratuitamente a vacina H1N1, no 

Estado de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Eduardo Botelho 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 hb18jin9 
Veto n° 

7/2022 

Mensagem nº 

220/2021 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 992/2019, que dispõe sobre a 

utilização dos alimentos orgânicos na merenda escolar das unidades de 

ensino da rede pública estadual. 

Autor: Deputado Lúdio Cabral 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO do veto. 

 0wt32d3e 
Veto n° 

18/2022 

Mensagem nº 

5/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 835/2019, que dispõe sobre a 

obrigação das instituições financeiras efetivarem a prova de vida mediante 

atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do cliente 

cadastrado, obrigado a fazer a prova de vida para fins de cadastramento 

e/ou recebimento de benefícios. 

Autor: Deputado Faissal 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO do veto. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=1&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=1&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=7&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=7&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=18&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=18&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

 nq8e79hz 
Veto n° 

19/2022 

Mensagem nº 

6/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 1296/2019, que dispõe sobre a 

Política para Educação e Tratamento de Doenças Raras no âmbito do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

Autor: Deputado Valdir Barranco 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 8i10ajaz 
Veto n° 

20/2022 

Mensagem nº 

8/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 170/2019, que dispõe sobre a 

inclusão do protetor solar entre os produtos que compõe a cesta básica do 

Estado de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Wilson Santos 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 pyylw0nm 
Veto n° 

21/2022 

Mensagem nº 

9/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 108/2020, que institui o “Programa 

Começar de Novo – PCN”, no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá 

outras providências. 

Autor: Deputado Thiago Silva 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 rns88ruu 
Veto n° 

23/2022 

Mensagem nº 

16/2022 

Veto parcial aposto ao projeto de lei complementar nº 42/2021, que altera 

dispositivo da Lei Complementar 574, de 04 de fevereiro de 2016, para 

dispor sobre o reconhecimento do relevante interesse social e econômico 

da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI. 

Autor: Lideranças Partidárias 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO do veto. 

Veto nº 01 

 

Veto nº 02 

 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=19&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=19&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=20&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=20&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=21&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=21&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=23&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=23&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

 kzmz7pic 
Veto n° 

24/2022 

Mensagem nº 

17/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 1254/2019, que estabelece critério 

para a concessão de autorização de funcionamento de instituição de 

ensino. 

Autor: Deputado Dr. João 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 ei53kmwb 
Veto n° 

27/2022 

Mensagem nº 

20/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 611/2020, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de circuito interno de filmagem em “pet 

shops” (loja de animais), clínicas veterinárias e similares. 

Autor: Deputado Valdir Barranco 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

  evta89fa 
Veto n° 

28/2022 

Mensagem nº 

7/2022 

 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 984/2019, que dispõe sobre a 

realização, em crianças, de exames destinados a detectar deficiência 

auditiva, e dá outras providências. 

Autor: Deputado Wilson Santos 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 

 zt37k1yl 
Veto n° 

29/2022 

Mensagem nº 

34/2022 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 990/2019, que dispõe sobre a 

realização de exame de Colonoscopia na rede pública de saúde do Estado 

de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Dr. Gimenez 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

Veto nº 01 

 

Veto nº 02 

 

 

 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=24&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=24&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=27&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=27&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=28&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=28&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=29&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=29&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

 s7wos7x2 
Veto n° 

30/2022 
Mensagem nº 

35/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 783/2020, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade das escolas da rede pública estadual de ensino em manter 

os alunos em suas dependências, durante todo o turno em que sejam 

matriculados, mesmo sem aula no período, no caso de falta de professores, 

e dá outras providências. 

Autor: Deputado Dr. Eugênio 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 

 qka4rco5 
Veto n° 

31/2022 
Mensagem nº 

36/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 872/2020, que dispõe sobre a 

inclusão da dosagem de vitamina D no rol dos exames de rotina, bem 

como a respectiva dispensação do medicamento nas Unidades de Saúde 

Pública de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Eduardo Botelho 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 77cv5szy 
Veto n° 

32/2022 

Mensagem nº 

37/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 864/2019, que dispõe sobre a 

afixação de cartaz nos locais que menciona, informando sobre o risco de 

queimadas na área urbana, e dá outras providências. 

Autor: Deputado Dr. João 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 30gymkis 
Veto n° 

33/2022 
Mensagem nº 

47/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 01/2020, que obriga a realização de 

cirurgia plásticas reparadoras de abdominoplastia e lipoaspiração pós 

gastroplastia (bariátrica) pela rede estadual e dá outras providências. 

Autor: Deputado Dr. Gimenez 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 

 ikwugzhq 
Veto n° 

34/2022 
Mensagem nº 

48/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 40/2021, que regulamenta a profissão 

de tradutor e intérprete da Língua Brasileira De Sinais (LIBRAS) no 

âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Autor: Deputado Max Russi 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 

 ewc3rmr5 
Veto n° 

35/2022 
Mensagem nº 

49/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 1103/2019, que define critérios para 

caracterizar contribuinte inadimplente como devedor contumaz e 

estabelece medidas para cobrança da dívida. 

Autor: Deputado Delegado Claudinei 

Parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária, pela DERRUBADA do veto. 

 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=30&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=30&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=31&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=31&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=32&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=32&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=33&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=33&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=34&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=34&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=35&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=35&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

 3m9c3jeo 
Veto n° 

36/2022 
Mensagem nº 

55/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 327/2020, que dispõe sobre 

estabelecimento de uma Linha de Apoio aos Profissionais da Saúde – 

LAPS e seus familiares no âmbito do Estado de Mato Grosso em virtude 

da situação de calamidade pública oficialmente decretada, em decorrência 

do coronavírus (covid-19) e dá outras providências. 

Autor: Deputado Thiago Silva 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 atou8rv4 
Veto n° 

37/2022 

Mensagem nº 

56/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 647/2021, que dispõe sobre a 

estadualização da estrada que liga o entroncamento da BR-158, KM 

706.5, de Barra do Garças até Nova Xavantina, à direita, até o 

entroncamento com a MT-326, na Vila do Calcário, no município de 

Cocalinho. 

 

Autor: Deputado Eduardo Botelho 

Coautor: Deputado Dr. Eugênio 

 

Parecer da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, pela 

DERRUBADA do veto. 

 lbnxg97w 
Veto n° 

38/2022 

Mensagem nº 

57/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 296/2019, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da realização de exame para detectar trombofilia, 

precedente à prescrição de anticoncepcional, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso e dá outras providências. 

 

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 tgvyk4ev 
Veto n° 

39/2022 
Mensagem nº 

64/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 380/2019, que altera dispositivos da 

Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, para que pessoas com Síndrome de 

Down sejam beneficiadas com a isenção do Imposto sobre a propriedade 

de veículos automotores. 

 

Autor: Deputado Paulo Araújo 

 
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO do veto. 

 a4dgavlx 
Veto n° 

40/2022 
Mensagem nº 

65/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 904/2019, que institui o Código de 

Defesa do Empreendedor, estabelece normas para expedição de atos 

públicos de liberação da atividade econômica, dispõe sobre a realização de 

análise de impacto regulatório e dá outras providências. 

 

Autor: Deputado Ulysses Moraes 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 pew95sgr 
Veto n° 

41/2022 
Mensagem nº 

66/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 899/2019, que institui mecanismo de 

controle sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às 

empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, no âmbito 

do Estado de Mato Grosso. 

 

Autor: Deputado Dr. João 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=36&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=36&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=37&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=37&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=38&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=38&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=39&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=39&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=40&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=40&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=41&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=41&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=


 
 

 1b1rv4if 
Veto n° 

42/2022 
Mensagem nº 

67/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 265/2019, que 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. 

 

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO do veto. 

 

 buh8jlbm 
Veto n° 

43/2022 
Mensagem nº 

68/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 945/2020, que dispõe sobre a 

presença de profissionais de enfermagem obstétrica em maternidades e 

estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada no 

Estado de Mato Grosso. 

 

Autor: Deputado Eduardo Botelho 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 2tvuxyok 
Veto n° 

44/2022 
Mensagem nº 

77/2022 

Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 253/2019, que institui a “Marcha 

Contra a Pedofilia” no Estado de Mato Grosso. 

 

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 

Veto 

 

 
 

 4h25yupb 
Veto n° 

45/2022 
Mensagem nº 

78/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 497/2019, que dispõe sobre aplicação 

de multa às empresas concessionárias de transporte público que operem 

seus veículos com plataforma elevatória de embarque defeituosa e dá 

outras providências. 

 

Autor: Deputado Faissal 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 

 zeokgnuu 
Veto n° 

46/2022 

Mensagem nº 

79/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 865/2021, que estabelece multa pelo 

não cumprimento do disposto no art. 37 da Lei Complementar nº 

631/2019. 

 

Autor: Deputado Carlos Avalone 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=42&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=42&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=43&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=43&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=44&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=5&palavraChave=&numeroPropositura=44&ano=2022&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=
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 a57z06nr 
Veto n° 

47/2022 

Mensagem nº 

80/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 1046/2020, que cria o Programa 

"Fazendo Arte na Escola" para incentivar o desenvolvimento da arte nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio das redes de ensino 

público do Estado de Mato Grosso. 

 

Autor: Deputado Dr. Eugênio 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 etg2y69b 
Veto n° 

48/2022 
Mensagem nº 

81/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 335/2022, que altera e acrescenta 

dispositivos à Lei nº 8.321, de 12 de maio de 2005, que dispõe sobre a 

Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do 

Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT, e dá outras providências. 

 

Autor: Poder Executivo - Mensagem nº 61/2022 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 0q9mh5ax 
Veto n° 

49/2022 
Mensagem nº 

84/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei complementar nº 11/2022, que 

acrescenta os arts. 125-A e 125-B à Lei Complementar nº 04, de 15 de 

outubro de 1990, para instituir no âmbito da Administração Pública Direta 

e Indireta o Programa de Redução de carga horária de trabalho do 

Servidor Público Efetivo Civil responsável legal pelo dependente com 

deficiência. 

 

Autor: Poder Executivo – Mensagem nº 31/2022 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 b189d8cl 
Veto n° 

50/2022 
Mensagem nº 

85/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 302/2022, que dispõe sobre o 

reconhecimento de agentes de educação infantil como professores de 

educação infantil, na forma que menciona “Lei Ana Luiza Hagemann 

Lopes”. 

 

Autores: Deputados Prof. Allan Kardec, Janaina Riva e Thiago Silva 

 
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO do veto. 

 1au2nhfl 
Veto n° 

51/2022 

Mensagem nº 

86/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 214/2022, que veda a eliminação de 

candidato classificado fora das vagas disponíveis no certame no âmbito do 

Estado de Mato Grosso. 

 

Autor: Deputado Valdir Barranco 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 kap2oyq4 
Veto n° 

52/2022 

Mensagem nº 

87/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 991/2020, que obriga as empresas 

locadoras de veículos localizadas no Estado de Mato Grosso a 

disponibilizar automóveis adaptados para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

 

Autor: Deputado Elizeu Nascimento 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 
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 x541e24o 
Veto n° 

53/2022 

Mensagem nº 

88/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 792/2020, que institui o PROCON 

RURAL dentro da estrutura básica existente da Coordenadoria do 

Programa de Defesa do Consumidor e dá outras providências. 

 

Autor: Deputado Xuxu Dal Molin 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO do veto. 

 as78m3lf 
Veto n° 

54/2022 

Mensagem nº 

89/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 303/2022, que dispõe sobre a criação 

do Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol 

Profissional do Estado de Mato Grosso Ranulpho Paes de Barros. 

 

Autor: Deputado Allan Kardec 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO do veto. 

 

 8ke299fq 
Veto n° 

55/2022 

Mensagem nº 

91/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 135/22, que altera o dispositivo no 

Art. 63 da Lei nº 11.549, de 27 de outubro de 2021, que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras 

providências. 

 

Autor: Deputado Eduardo Botelho 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

MANUTENÇÃO do veto. 

 

 egsaf9c5 
Veto n° 

56/2022 
Mensagem nº 

92/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 833/2019, que dispõe sobre a 

implantação de programa de acompanhamento e orientação psicológica 

para agentes de segurança pública no âmbito do estado de Mato Grosso. 

 

Autor: Deputado Delegado Claudinei 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 

 n7m8bz6w 
Veto n° 

57/2022 

Mensagem nº 

93/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 260/2019, que torna todos os 

assentos dos veículos de transporte coletivo público do Estado de Mato 

Grosso preferenciais para idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida e mulheres grávidas ou com criança de colo, e dá outras 

providências. 

 

Autor: Deputado Sebastião Rezende 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 

 

 bxh5fray 
Veto n° 

58/2022 
Mensagem nº 

94/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 189/2019, que torna obrigatória a 

instalação de sistemas de aproveitamento de água da chuva na construção 

de prédios públicos. 

 

Autora: Deputada Janaina Riva 

 
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 
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 jqwrltbo 
Veto n° 

59/2022 
Mensagem nº 

90/2022 

Veto total aposto ao projeto de lei nº 168/2019, que institui Programa de 

Incentivo à implementação de hortas nas escolas estaduais, denominado 

HORTA ESCOLAR e dá outras providências. 

 

Autor: Deputado Silvio Fávero 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

DERRUBADA do veto. 
       

 

 

                   José Domingos Fraga Filho 

Secretário Parlamentar da Mesa Diretora 

                             

 

 

                              Dep. Eduardo Botelho 

Presidente  
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