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Parecer n." 1388/2021ICCJR

Referente ao Veto Total n." 12012021 aposto ao PL n.' 909/2020 que

"Dispõe sobre a reserva de poltronas especiais para pessoas obesas em
transporles públicos, cinemas, teatros e casas de espetáculos do Bstado
de Mato Grosso.".

Autor Poder Executivo.

Relator (a): Deputado (a)

I - Relâtório

O presente veto foi recebido e registrado pcla Sccrctaria de Serviços Legislativos 11o dja
07/1212021, teldo sido lido na sessão na mcsma data. Após Íôi encâminhado pala esta Comissão e

apofiado no dia 07/12l2021, tudo coüforme as fls. 02 a os/verso.

A razão do veto alicerça-se em inconstitucionalidade. O § l" do artigo 42 da Constituição
do Estado de Mato Grosso prevê que, ",re o Governador do EsÍado considerar o proieto de lei, ko
todo ou em parte, inconstitucíonal ou contrário ao iníetesse público, vetá)o-ti total ou

Ainda, nos temos do § l', do artigo 302, do Regimento Intcmo desta Casa de Leis,
cornpctc a csta Comissão de Constituição, Justiça e Rcdação a análise do veto quc tiver por
[u JJmcnlú,1 irrcL,Isl itucr.rnrlidade dr proposiçào.

Nas razôes do veto, o GovemadoÍ aduz o seguinte:

No exercicio das cornpetê cias conlidas nos artígos 12, § 1', e 66, inciso lV, da
ConstituiÇão Llo Esídclo, comunico tt Vossa Excelência que decidi leíar
integr lme te o Prcjeto de Lei n" 909/2020, que "Dispõe sobre a resereo de

pollrot is especiois pota pessods obesas erfi tronspo es Públicos, ci,remas, leaíros
e casa de espeláculos tlo Eslado de Mato Gtosso", aprovado por esse Poder
Legisl.ttiro na Se.tsão Plenátid realizada no dia 20 de outubro de 2021, con o

iníüito cle sdlvaguardff o i lercsse público.

lsso porqrc, ao impor a rcserva de pohronas especíais aos obesos, a Proposld não
dispôs sobre os meios pelos quais rc daró a operaciofidlízaÇão da nor a, taís

como regras de l%nsição dirigidas dos destinulátios do cumryinenlo da
obtigÍ.tção inposta- Álém disso, a ausência de delimiíação concrela de Prazo para

ofende a razoabílidade e o ínteresse Público. Isso porque não há possi

l

a udaquação às regtas tle concestào tle polnona.t às pesso«s col1s

^v. 
André António Masgi, n.'06. setor A CPA CLP] 78049-901 Cuiabá MT. (ls)
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cüfiprimento imediato e sumário das obtigações ifipostas. jà que otigirian
rcadequaçõo de contratos adminisítati't)os rigentes e adaptação do: novos
proced i me n t os de contatuç ao.

No nesmo sentido, d fiorma não delega a cofipetência pora regulamentar sua
aplicabilidade ao insbu e to de decreto do Podel Execuíiyo. Con eJeito, a
publícação de norna inlralegal com esse propósito estarid eiradd de
inconsíitucionalidaÍle/ílegalidade pot não admiíit inotação ao ordendmento
jutídíco.

Con eÍeito, o projeto soÍre de imprccisão técníca e gera insegurança j ridíca,
caracleríslicas prej díciais à interpl,etaçtio e dplicação ds LeL.

(...). "

Com efeito, submete-se â esta Comissão de Constituição e Justiça, o Veto Total no

120/2021 - Mensagem n' 195/2021aposto ao Projeto de Lerr.. 90912020, de autoria do Deputado
Pâulo Araújo. a fim de ser emitido o necessário paÍecer.

E o relatório.

ll - Análise

Cabe à Comissão dc Constjtuiçâo, JustiÇa c Rcdação, dc acordo com o aÍigo 36 da
Coistituição do Estado de Mato GÍosso c artigos 302, § 1" e 369, inciso l, alinea '4" do lLegimento
Intcmo dcsta Casa de Leis, opinar quaito ao aspecto collstitucional, lcgal, juridico c rcgirncntal
sobre todas as proposições ofcrccidas à dclibcração da Casa, bem como sobre os vetos que tenharn
pL,r ÍunJJnrcrrlo x inconstltuciunalid,rLl(.

De acordo coür o aftigo 42 da ConstituiÇão do Estado dc Mato Grosso, o govcmador pode
vetar o projeto de lei por incorlstitucionalidade ou quc scja corltrário ao interesse público, i/? vsl óis:

"Att. 42 O prcjeto de lei, após concluída a respectita rolação, se rcjeilddo pela
Àssc bleia LeAísl.ttiw, scr.i arquivado; se aprcvaào, será enviaào ao Covernador
do Esiddo que, aquiescefido, o sancionará no prazo de quinze dias úleir.

§ 1" Se o Governador do Estado considerar o projeto de lei, t o todo ou erfl paríe.

ihconstituciohal ou conltui o ao i teresse público. 'relá-lo-á loíal ou
parcialmente, no prazo de quinze dids úteis, contados dd dala do recebímento, e

comunicará, dentro de quctrenld e oito horas, os moliws do \)elo ao Prcsídente da
A s s e mb I e ia Le gi s la t iva. (Ct tía n os) "

Em sintese as razões do veto fomm embasadas na justificativa de que padece de

inoonstitucionalidade e ilegalidade, por rTão admitir illovação ao ordenamento ju dico,

NCCJR

Av. 
^ndré ^nlônio 

Magsl. n." 06, SetorA CPÀ CEP:7804S901 Cuiabá MT.(lS)
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projcto sofre de irnprecisão técnica e gera insegurança juridica, caracteristicas prcjudiciais
intcrpretação e aplicaÇão dâ Lei.

Não obstantc os argumentos utilizados pelo Chefe do Podcr Executivo pâra vetar a
proposição aprovada por csta Casa de Lcis, 9lgt9_!91Ígl[ú]l!!9!:9!9_p!9§!§Iê!

A questão passou por csta Cotnissão, a qual, através do Parecer n.' 789/2021/CCJR,
apreciou o Projeto de Lci vctado, reconhecendo a sua constitucionalidadc. No citado parcccr, lbram
<Jesenvolvidos os seguintes aigumentos:

Prelüni armente, a matéria tratada na proposiÇiio, na medida em que risa assegurdr
d reserwt, de no mínimo, de 2 (duas) poltronds especictis para pessoas obesos em
meios de transpofles públicos, ci erkas, leatros e casas de espetácülos, e quadra-se
em team de compelência legislativa concorrente entre a União, os Estados e DisÍrito
Federal, para legislar sobre proleçiio, gítftt lia e i legtaçõo soci.tl das pessoas
portadoras de deJiciêncía, nos termos dos artigos 23, inciso 11 e 21, inciso XIV, da
ConstituiÇdo Federal, in wúis:

Art. 23. É competência comun da União, dos Estados, do Distrilo Federal e dos
Municípios.
(...)

- g!AS!_&_§949. e assislê cia públicÍt, da proleciio e parinlii das pessois
po adoras de deficiência;

Art. 21. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federul legislar
c onco r f ente me nle s o b r e :
(...)
XII/ - prulecão e inlesrucão social das pessoas po ttdorus de deíiciêncii;
§ l' No ônbito da legislação concoffente, a compelêncía da União limitar-sc-i,t
esíabelecet notnMS gerais,

§ 2'A co peíêncid da União para legislar sobre nor as gerais não exclui a
compelêncía supleneniar dos Es lados.

§ 3' lnexistíndo lei Íederal sobre normas gerais, os Eslados arercerào ,)
compelêncía legislativa plena, pata alender d suds peculiaridades.

§ 1'A supene iêficid cle lei-federal sobre normas geruis suspende a elicdcia da lei
estadml, no que lhe íor contrátio."

Assim, no íihbilo de competência legislativa co colrefite, cahe ctos estados d
compeÍêncict suplemenlar, se do que, a união limíta-se a edição de normas gerdis
sc,bre o tema, o seia, a compet,rcia da União sobre korfias Serais, não obsta os

estados em legislar concorrentemente cont a união, descle que ale da suas
peculiaridades regionais ou preencha lacunos exi-rtenles etu legislação .federol
(artigo 24, §§ 1" e 2'da CF/88).

De.rsa forma, denÍre as normas gerdis editudds Pelo
l3 116/2015, que in'^litui a Lei de Inclusão dd Pes\ou con

União, lemos a
Dqficiência

l

Av. A.dré Anrônio Masgi, n.'06, Setor A CPA CEP: 780,1, 901 Cuiabá MT. (lS
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Pessoa com Deficiência), que, e seu artigo 3', inciso X, inclui d pessoa obesa entre
es pessoas com dertciência ou mobilidacle reduzída, verbis:

ArL 3'Parulns de aplícaçdo de a Lei, consideram-se.
(...)

LY - pessoti com nobilidade redüzida. aqlgb stq jgnhd. por qt!q!st!g! !19!i!9,
díficulddde de mo|in\entdcão. petnanellte o temporárict. eerando reducão eíetiya
da nobilidade. da llexíbiliddde. da coordenaciío notord oü da perctpEig_
incluindo idoso. eestante. lactante. pes§gg eau eligLçqde colo e obes.t;

A ptopósilo, referida Lei, ko seu artigo 8o, impõe como deyer do Estado
englobando todos os entes íederatirros a obrígattoriedade de assegurar à pessoa
com defciêncía, nestes incluídos, a pessoLts com ohesidade, os direilos ao
trLtúsporte, acessibilidade, a culturd, ao lazer, ,erbis:

Art. 8' É devü do Estado, da socie.lade e cla íanília gs§9g!!!!!!Ji-p9$!t!!-!!!!!
deliciêrrcia, com pfiotidade. d eíetirdção Ílos díreitos reíerentes à vida, à saúde, à
sexualídade, à pdtemidade e à maternídade, à ali,üentação, à habit.t\-àu,,.t
educação, à profrssíonalização, ao tabalho. à preúdência social, à habilitaçào e
à reabilitdÇão, q9J!!!!§p9!l!g à acessibilidade. à cu ura, ao desporto, íio tutistnu,
ao lazer, à iníormaçAo, à conufiicaçtio, aos a.ra ços cientíicos e tecnológicos, à
dignidade, do rcspeiro, à libêrdode, à cowiyêncía Íamiliar e comunitdria, ellE
otrtros tleco enles dd Co,tsliluiciio Federal, la Conyenciio sobre os DireiÍos dis
Pessoos com Deficiência e seu Prctocolo Facultativo e das leis e le outra§
normas qae goanttm seu bem-estü oes*n , sociel e ecorrômico,

Ademais, na tefiática de proteÇão e pessoas portadoras ale necessidades especiais, d
Constituíção Federal, incorporou ao ordenamento constitucional, o ÍexÍo da
Co venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiêncía e seu Proíocolo
l'acultaíivo, assi atlos em Nova lorque, em 3A de março de 2007, sendo aprovado
pelo rilo prevísto no artigo 5", § 3', da ConstituiÇíio Federalt, internalízado otraús
do Decreto n " 6 919/2009

O texlo da CofiNenção sobre os Direilos das Pessoas cot Delciêtlcia assim dispõc-

Artigo l
Propósíío

O propósito dd prcsenle Convenção é promorer, proíeger e qs§9gug!-949!9!9!!2
pleno e eqailaliw de lodos o pot

às em€ndas constitucionais. (lucluklo pclâ Ernenda Constitucr(nurl n" 45, (lc 2001) (Atos aprovâdos
nâ forma d€ste parágrafo: l)1.(; !r"I86.dc200S, t)lic 6.949. dc 20(19, I)1.(l:61.dc2()i-iL. l)1,(

' Arr. 5'...
§ 3" C)s 1râtados e convenÇões intemacionais sobre d,reitos humânos que fbrcm aprovados, em cada Casa do

Congresso Nacional, enr dois tumos, por três qurnlos dos votos dos rcspcctivos membÍos, serào equivâlentes

9.521. dc 2018 ) (Vidc Al)lN 3392)

Av. André Antôrio Magg;. n." 06, S ctor A CP^ CEP: 78049 901 Cuiabá ltÍT. (lS)
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todas ds pessoas con delciência e ptomot)d o tespeito pela sua (ligni.lade

Pessoos com ílelciêncía são aquelas que têm impeclímentos de longt prazo de
natureza Jisicd, üental, intelectual ou senso al, os quais, em interaÇão co,fi
diversas baftêifas, podem obstruir sua pdrticipação plend e eíetiw na sociedade
en igualdades de condições com as demais pessoas.

Afiígo 3
Principios gLraA

Os princípíos dd prcseníe Conrcnçiío são:
a) O respeito pela diqtidade inercnte, a aütononra indívidudl, inclusiye a
libertlade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;
b) A não-disoímínação;
c) Á olend e efeliva pafiicipacão e ínclüsão fia sociedade:
d) O respeito pela diferença e pela aceítação das pessocts cotn delciência cono
pctríe da diwrsiddde hunana e da humanidade;
e) A ígualdade de opollu idades:
fi A acessibilidade:
g) A igudldade entre o homem e a mulher;
h) O respeito pelo desenvoh)inenlo das capacidades das críanças con de/iciência
e pelo dircilo das cianças con defciê cia de prcseryat sua idenlidade.

Átíígo I
Ohrigçõer gerair

LOs Estados Paríes se comprometem d assegurar e pM!p!!I e pk!9 !!919!9b lk
todos os direitos humanos e líbe ades íundanentais pg! l!9!l!t§ !! 2!§!94!
defciência. sen qualquet lipo de dísdifiinação por cnusa de sua delciê cia. Paru
la lo, o: Estados Partes se compromele a:
a) Adotar lodas as medidas leeislali,ras. administrali))us e Íle qudlqúer oulro
natureza, necessárías paru a realizl1Ção dos direitos reconhecidos na presenle

Convenção;

Aríigo 9
Acessibílidade

LA fm de possibilitar às pessotls con delcíência vtuer de Íot to i dependente e

pa icipar plefia ente de lodos os aspectos da,rida, os Estados Parles to larão as
nedidds ayoptiadalt paru asseaurar às pessoa: con defrcíência o dcesso en
isualÍlade Íle opotlmídades con as demais pessoas. ao neio lísico. ao lrafiriporle,
à iníormdçtio e comunicdçõo, inclusive aos sisle ds e tecnologids da infonnação e

co,nunicÍtçào, bem como a outros serviÇos e insldldções abetlos ao público ou de

uso público, lanlo na zona urbana como na rüral. Essas medidrls, que incluírão d
ideníiicação e a elitninaÇão de obsláculos e barreiras à acessibilidade, serão
aplicadas, enlre oulros, a:
a) Ediicios, t"oclo\)ias, meios de lransporíe e ouíras inslalações inlernas e exlernas,
iúclusír'e escolas, rc§dências, ínstaldções nédicas e local de trabalho,
h) \níonÍ!Ções, canuticuÇõe, e outras.\eryiços, iüclutiw settiÇos clehô ica.\ e
.\et:,iÇos Lle en(rSôn(iu.

A!. André Antônio Maggi. n." 06, Setor A CPA ChP:78049-901 Cuiabá M't.(IS)
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Logo, ohserva-se que d presenÍe proposituru t)ati de e contro dos ditdtnes da
Constiluiçtjo Federal (a.ts. ji ri J'] 2J ll e 21, XIV) e se coddund con a Lei Erc
trala sobte o tema, nAo, ha)endo, porÍanto, (lue se.ftlldt eü inconstitucionulidude
pot rlcio de comPetência (art. )4, inciso XlV, § )., da (:F/88/

Por essas razões, perccbe-se que o Scnhor Covernaclor do Estado não anrlou bem cm vctar.
o Projeto dc Lei, urna vcz que o intuito da nor.ma é garantir as pessoàs com grau de obesidacle o
direito de locomoção, já que em razão das suas corldiÇões fisicas, sofrem cie dificuldadc de
adaptaÇão aos modclos padronizados no üeio social.

Adernais, o Tribunal dc Justiça do Estado dc São Paulo, na Ação Dircta de
Inconstitucionalidade n'2055216-14.2020.8.26.(10(10, analisou a Lei n' 13.435, dc 03 de rnarço de
2020 c também da Lei n' 11.712, de 09 dc março de 2015 (revogada pcla I-ei n' 13.435/2020), de
iniciâtiva parla e11tal, as quais dispõem sobre a obrigatoriedade da reserva de asscntos cspeciais às
pessoâs com Srau dc obesidadl- avarçada e mórbida em cincmas! teatros, r.estaurantes, instituiÇõcs
de ensino c fi anceiras da cidade de São José do Rio Prcto, reconhecendo parcialmcntc a

conslitucionalidadc das re1àridas Lci.

Vcjarnos o teor do acoÍdão:

,,AÇÃo DIRETA DE IN.')N,S7.I1.UC|ONÁLIDÁDE, I,EIM(INICI?AL, DI.
INICIÁTIYA ?ARLÁMENTAR, II E DI,\TÕE SOBP5 Á OBNU)TOR]EDI|DE
Dt RL,gERrÁ ,,,!.çSr.\r(ls ESpECtÁl,\ iS r.lSSu,4S Cu,V GRÁt| DE
OBESIDADE ÁT1N<:/1D/1 E |ÍLiRBIL'Á I:M L'],\'E M,1,\ TE/|TRO,9,
III.ST/1UR4NTES, ]NST11.L)Iç;)IJ,\ DE EN,\INI ) E F I \/AA,C T IRA,SDA CIDADE
DE,\ÃO JO,\É nO RIO PRET)

l. rll.FGAÇÃO Dtl rIOLAç'À t fi, t,4t'TO FF|\FRAnVu. DL.\L',ABIMLNTO.
T,EI MO-NICIPÁL DELIM]TID 1 T RFGTIU,VEVTAçÀO LS I ) I]II LI]CIDA, NO
ÁMBITO vERTICÁL. E cLlMpRE Á !'tNALtDÁDEDE NORMÁ sLtpLEMENT,IR.
DENTRO DOS PRLCISOS LIMITES DEST/1, B(\SCINDO ,ISSEGUMR E
I'Rdl4t)yt.R LU t tt\Dt\ttL.\ nf rct tlnl[)F U LXLR| tt ltt Lt, '.t
DlltLtToS DÁS PESSO/ISCOM GR4U DE OBESIDADTT A\/ÁNL:ADÁ E
MÓRBID/1, RE,|PEITADAS AS N)ILWS I,.EDEIaIS E ESTÁDLIÁ§,

2. NUlLtU DE lNlCIlTlYl Pr1RL,l.VE\'T4R LEC ISL,,tt: it) QL|E NÁ StlÁ
Wh)R P4RIL 4Rlt. l" a )". Nitl I\TLRFTRT \ L,Ê\7 i/,
,IDMINISTRÁTIYA DO MLINlClPlO NOfu\U QUE,\E RESTNNGE Á D,4R
EI'E|'IIIDÁDE À NORVÁ I-[D[ML ,TÁ EXISTINI]J A'U I,\.ITLRESSE DO
.\1t \lt iPltt i Vf Yi.\/f^í 1,.í Dl Ál Rt)\t4 4t, PRlit iPttt bÁ \LP4kÁ\Atl
DOS PODERES QU/1NTO t1,\ NOR,\,ÍAS IRFI/ISTAS Nt.,S ARTIt|OS l'Á 1"
D,|NOR,\,U IM?UGNÁDA.

3. ltx4<:Ão DL P|L4ZO PÁR4t L M|PJ i4t N.tO DF iURl(;tÇlÕ POR I'.IRTE
D/1 IDMINIST'MÇÃO PTiBT,IC/I (TIRTIGO 5" D1 LEI ]MPUGNÁDÁ PRLZO DE
]8A D]ÁS PÀKAADEQUAÇÃO DOS LSTÁBEI,E(:1M1.:NTOS ?ÚR
QUIiSE REFERE O ART. I) TIOLÁ(:AO DO PRINCIPIO DIRES1

Á
DA

6

NCCJR
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ADMTNTSTMÇÃO üIOL4ÇÃO ÁOS ÀRT\GOSí", 17, rr, XIV E XIX,'A' E t41
DA CONSTITUIÇ,íO ?ALJLISTAI. A orientaçào dette C Orgào Eçpeciat ,t no
sentiÍlo de que há desrespeito ao princípio da Separação dos poderes nos c!1sos en
que o Legislatiyo estipula prazo certo pctra o Executiyo, posto que compete
sotfieníe ao Poder Execütiyo delíberur a respeiíc] da conveníêncía e da
oporlunidade paru o etercício de atos de sua compeÍêkcia, notada ente o podet
de adequar ds rlisposições estabelecidas nas leis fiunicipaís aos estabelecimentos
púb I icos. P REC E DENT ES.

Declarada, pois, a parcíal inconsíitucionalidatle, sem reclução de texto, da Lei n"
13.435, de 03 de narÇo de 2020, do Mmicípío de São Josédo Río preto, apenas
pala excluir da adequaÇão às disposições da norma, os estabelecimentos públicos
abfingídos pelo art. l" da lei impugndda, no que se reíere ao prazo de t80 dias,
conslofite doparágraÍo ú ico do art. 5". EÍeito ex tunc-

Assim, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação discorda, então, do Chefe do
Executivo, pois já havia se posicionado favoravelmente ao Projeto de Lei, rcbatendo um a um os
argumentos do Veto Total, apresentado, ainda, decisão do TJ-SP que rcchaçâ â suposta ilegalidade
ou inconstitucionalidade do presente Projeto de Lei.

Logo, diante dos argumentos acima, não procedem às razões de veto, razão pela qual o
mesmo deve ser derrubado com base no artigo 42, § 5', da Constituição Estadual, mediallte voto da
maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, em escrutínio secreto.

h o parecer.

III - Voto do (a) Relator (â)

Diailte do exposto, voto pela derrubâda do Veto Total n.' 12012021 de autoria do Poder
Executivo.

Sala das Comissões, em ,1\l de ,,lL de 2021.

A!. AndÍé Àntônio Massi, n.'06, ScrorA CPA CIP: 78049-901 Cuiábá MT. (IS)
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Comissão de Constituição,lustiça e Redação

IV - Ficha dc YoÍaçio

NCUJR
Frs -)

V€to Total n.o 120/2021 Proicto dc Lci n." 909/2020 - Pa.ecer n.' 1388/2021
Reunião dâ Comissão ern r! / lO-/ 9i§2
Prcsidcnte: Deputado '^-^ .nD'-
Relator (a): Deputado (â) -,-, .l-,t-. )^ .->

Voto Relator (a

Diantc do exposto, voto pela deÍrubàda do Veto l'otal n." 120/2021, de âutolia do Poder

Exccutivo.

PosiÇão na Comissão

A\,. André António Maggi, n."06, SelorA CP^ CEP: 780'19-901 Cuiabá MI (lS)



ALMT
Assembleia Legislativa

toLHA DE vorAçÃo - stsrEMA DE DELTBEnnçÃo uíanloo

vorAçÃo

AssEMBrEra LEGrsLATrva Do EsraDo oE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCIR

Comissão de Constituição,lustiça e Redação

NCCJI
ÀLFIs L

Rub§í3

Reunlâo 253 Reuniâo Ordinária Híbrida
Data t4/tz/2o2t Horário 08h00min
Proposição VETO TOTAL 120/2021- MSG 195/2021
Autor (a) Poder Executivo

Membros Titulares Sim Não Abstênção

Deputâdo Wilson Santos - Presidente x tr tr !
Deputâdo Dr. Eugênio - Vice-Presidente x tr tr tr
Deputado Dilmar Dal Bosco x tr tr tr
Deputâda Janaina Riva tr tr tr a
Deputãdo Sebastião Rêzende E tr tr tr

Membros Suplentes

Deputâdo CaÍlos avallone tr tr tr !
Deputado Faissal tr tr tr tr
Deputado Eduardo Botelho tr tr tr tr
Deputâdo Dêlegado claudinei x tr tr tr
Deputâdo xuxu Dâl Molin tr tr tr ú
Soma Íotal 5 0 0 1

Resultado Finalr Matéria relatada pelo Deputado Wilson Santos prcscnciaLncntc colr parecer
pela DERRUBADA do veto. Votaram corn o Rclator os Deputados Delegaclo Clauclinei
presencialmente Dilmar Dal Boco, Dr. Eugênio e Sebastião Rezendc por vidcoconfcrência.
Auscntc a Dcputada Janainâ Riva. Scndo a propositura apiovada com parcccÍ pcla
DERRUBADA do veto.

Avenida André Antônio Maggi, n.q 06, S€tor A CPA CEP: 78049 901 Cu ãbá - MT

un!,ltÀd^s$uo'
Waleska Card(s{

Consultora LegislaMa
Núclco CCJR


