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ESTADo DE MATo GRosso

AssEMBLEtA LEGtSLATIVA Do EsrADo DE MATo GRosso

Secretaria Parlamentâr da Mesa Diretora

Comissão de Constituição,.lustiça e Redação

Veto Total N." 110/2022 Mensagem N.'161/2022 - Referente aô

Projeto de Lei N." 23812022 que "Dispõe sobre a estadualização a

estrada vicinal denominada de "Vale do Rio Cuiabá", no trecho que

inteÍligâ as Rodovias MT 240 à MT 140, respectivamente localizadas

nos municípios de Nobres e Rosário Oeste".

Autor: Poder Executivo.

Nas Iazões do veto. o Govemador do Dstado aprese ta a seguintc justillcativâ:

''No exercjcio das corrpelôncias contidas nos ârliSos 42. § 1", c 66' inciso lV dâ

CoüslituiÇão do Irslado, comurrico a Vossa LlxceLência quedecidi vetar integrâllnerrle

o Projeto de I'i, Ír" 23812022. que "Dispôe §obrc â estaduâlizâção À cstrâílâ

viciüal dcnoninâdâ dc "Vâle do Rio Cuiabí", no trccho quc interligâ :rs

Rodovias I\'IT 2,+0 à NIT t'10, re§pcctivamente localizâdâs nos municípiÔ§ d'
Nobres e Rosário Otste", aprovado por essc Poder Logislallvo na Scssão Plünrriâ

do diâ 05 de outubrc de 2022.

I - Relatório

O presente veto foi recebido e registrâdo pela Secretaria de Serviços Legislativos no

d1,a 1611112022, tàndo sido lido ântedomente na sessão do dia 09/11/2022, quando, então recebeu

encamiúamento para esta Comissão e aportado no dia 24111112022, tudo conforme as fls 02-

07lverso.

A razão do veto âlicerça-se em inconstitucionalidade. O § 1" do artigo 42 da

Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que, "se o Govemador do Estado considerar o projeto

de lei, no todo ou em paÍte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou

parcialmente".

Ainda, nos termos do § l', do adigo 302, do Regimento Intemo desta Câsa de Leis,

compete â esta Comissào de Constituição, Justiça e Redação a análise do veto que tiver por

fu ndamento a rnconstitucionalidade dâ proposição.

Instada â manifestâr-se, a Procuradoria-Geral do Estado opinou pelo velo total âo

projeto de lei pela sua inconstitucionalidâde, de âcordo com o tópico elencado no

parecer, o qual acompanho integrâlmente:

Inconstitucionâlidade formal, por ofensa ao princípio da harmonia e independência

dos poaleres e usuryação da competênciâ do Poder Executivo para criaÍ âlnbuiçôes

e inteferir no fücionamento eorganizâção na Secretariâ de Estado de Infracstrutura

c Logística - SINIRA, produzindo regras de cunho administrâtivo é atribuída ao

Chef; do PodeÍ Execurivo regras de cuúo administrativo é atribuída ao Chefe do

Àv. André Antônjo Masgi, n.' 06. Selor A CPA CEP: 78049 901 Cuiâb.i MT.
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EsÍAoo DE MATo GRosso

AssEMBLÉta LEctsLATlvA Do EsrADo DE MATo GRosso

Secretaria Parlamentâr da Mesa Diretora

Comisqào de Con\riruiçào.lusti(à e Redàção

Poder Executivo, nos temos do Art. 39, Parágrafo único, inciso II, alineâ "d" e do

Art. V, ambos dâ Constituição Estadual.
Inconstitucionalidade formal, por instituir obrigaçào que resulta em novâs despesas

públicas, sem, contudo, apresentar â respectiva estimativa do impacto orçamentário

e finâncciro. conforme Afi. 113 da ADCT, da CRFB/88, Art 167, Pârágrafo Unico,

I e [, da CEIMT, Art. 16 da Lei Complementar Estadual N ' 614/2010).

Essas. Senhor Presidente, são âs razôes que me levaram â vetar integrâlm€nte o

Proieto de Lei N." 238/2022, as quais orâ submeto à aprcciaçâo dos membros dessâ

Casâ de Leis."

Com cfeito, submete-se a esta Comissão de Constituição e Justiça, o Veto Total N " 110/2022

- Mensagem N.' 161/2022 aposto ao Projeto de Lei N " 238/2022, dc autoria do Deputado Nidnho, a

fim de ser emitido parccer jurídico.

E o relalório

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o aúigo 36 da

Constituição do Estado de Mato GÍosso e aÍtigos 302, § 1'e 369, inciso l, âlínea "a" do Regimento

lnterno dásta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal,juridico e regirnental sobre

todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa, bem como sobrc os vetos que teúam por

fu ndamento a inconstitucionalidade.

De acordo com o artiSo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o govemador somelte

pode vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou que sejâ contrário ao interesse público, i,?

|erbí§

Art.42 O projeto de lei, após concluida a respectivâ votação, se rejeitado pela

Assembleia Legislâtiva, será ârquivado; se aprovado, será enviado ao Govemador

do Estado que, aquiescendo, o sâncionará no pmzo de quinze diâs úteis'

§ l" Se o Govcmador do Estado considerar o projeto de lei, no todo ou em pârte'

inconstitucional ou contrário ao inieresse público, vetálo_á totâlou parcialmenÍe. no

prazo de quilze dias úleis, contados da data do rccebimento, e comunicará, dentro

àe quarenta e oito horas, osmotivos do velo âo Presidente da Assembleia Legislativa'

Em sintese as razões do veto foram embasâdas najustificativa de que a propostâ padece do

vício de inconstitucionalidade formal, por invasão da competência privativa do Chefe do Poder

Executivo, pois clia atribuições a entidades da Administração Pública e versar sobre seu

funcionamento e organização, violando, desta forma, os artigos 39, parágrafo único, II, "d" e 66, V'
dâ Constituição EstaduâI.

implantação da obligação prcvista pelo projeto dc lei implica cnt

irlcorÍe na nccessidddc de aprcscntação do estudo de eslimativa dc
Ao final aponta que, a

rovas clespcsas públicas, o que

A". A,rd.é-{"rô.t. }',írggi, n." 06, SelorA - CPA CEP:78049-901 Cuiâbá MT'
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impacto orçamentário e financeiro, nos tennos do adigo 113 do ADCT da CF, artigo 167, l, da CF,
atigo 165, I, da CE/MT.

Não obstante os argumeltos utilizados pelo Chefe do Poder Executivo para vetar a

proposiçào aprovada por esla Casa de Leis. gfsLg-Lggl!êgjIsIs !

A matéria atinente à limitaÇão de iniciativâ parlamentar é prevista, numerus clausus,no arÍ.

61 do texto constitucional, de forma que não podem ser criadas restrições, isto é, novos casos dr:

reserva de iniciativa do Executivo, no âmbito dos Estados, do Distrito Fcderal e dos Municipios.

É o que se deprccndc do julgâmento profe do m ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, Plcnário,

DJe 15.8.2008, a seguir emertada:

"AÇÀO DIREI'A DE INCONSl'i'I UCIONAI,IDADE. ,ARTI(;OS I". 2" E ]' DA
LEI N. 50. DE 25 DL MÀIO DE 2,001, I)O ESTADC} ])'] AMAZONAS, TES'fL
DL ÀtAlLI{NID\Dl I P\'llR\lDAl)l Rl Al l,/^Ç\o ';Rqll ll \.
EFETIVAÇÀO DO DIRI]I'IO À ASSISI'I:NCIA JUDICIÁRIÀ, LLI DE

INICIATIVA PAITLAMENTAR QUE CRIA DLSPESA PARA O ESTÀDO
\41 \4Bl(O 

^l 
I i;A\ Ài, Dl I\( u\\ lllUt IUNAI IDADI ILrl(t\4^l \Àu

ACOLHIDA, CONCÉSSÀO DF,FN{ITIVA I]O BENLI]JCIO DA ASSISTÉNCIA
JUI]ICÁRIA CITATUITA. QUESTÀO DI] iNDOLL PROCDSSUAI,.

I\IO\S] III I IU\AI IDADI DO NCISU I DÔ \R IIUU 2 5I I I I4BI'NCI \
NA A\Ai) I\\ l-SllüAl.Rl\ ll td)\ Do BI \l llclo DA A\sl\Ti\( IA
JUDIC]ÁRIA GRATTJI'IA, INCONSII'I'UCION,ALIDADE DO INC]ISO III DO

ARllL,(r . t.t\A\ \ô Dl Pl(A./Ô P^RA Cl VPRI\41\lÔ D\ Dl ( l\\o
JUDICIAL OLIE DIll'hRMlN^R O RISS^RCIMLNIO D^S DLSPES^S
REALIZADAS PI]I,O ESTADO.MEMBRO, INCONSTIfUCIONALIDAI)t] DO
INCISO IV DO AIITIGO 2", AI'RONTA AO DISPOSTO NO ARTI(;O ó], § I".
lN( ISôll.Al lNl \l,l \uAl{lh,Ô5 lNr Í:r,l),\lV. l)Ar o\Sllll lC\Ô
DO BRASIL .

L Ao conlrário do âfinüado pclo requerentc, a lei atacada não cria ou cstrr'rlu?

quâlqucr órgào cla Administraçào Púrbllca local. Nào proccdc a alegaÇào dc que

qualquer proicto de lei quc crie despesa só Poderá scr proposto pclo Cheie do

Lxecutivo. 
^s 

hipólcses de limitâção da iniciativa parlanlcntâr cstào previsLâs, errr

numerus clausus, no âr1igo 61 da CorNtituiçào do Bmsii nütérias rclativâs ao

l'unoionâmcnto da 
^dministrâçào 

Públicâ. noiadanlenlc o que so rc[cre a senidolcs
e órgàos do Poder Flxeculi!o. Precedeúcs.
2. Reconhcoime lo, pelas lurnras dcslá CoÍte, da obrigâtoriedade do custoio do

cxamc de I)NA pelo Lsiado-melnbro, ern favor de hipossuicicDles.
3. O cusleio do exame pcricial dâ justiça grâtLrita viabillza o olclivo exercicio do

direto à assislôncia judiciáriÂ, consagrâdo no :rÍigo 5", inciso LXXIV, da CBi iJIi'

4. O disposto no lnciso I consLLbstancia naiéria dc iidole proocssual '__ conccssào

deftritiva do treneiicio ,i ass;stência judiaÍia graluitâ -- tena a §er disciplinado pela

União.
5. lnconstitucionàlidade do inciso III do ârtigo 2" quc estâbeLecc a perda do direito à

âssistênciâ judiciáriâ graluita do sucumbente na açào invcsligaiória qlrc tenha sido

propostâ pclo Ministerio Público c que tenlü colro suPorle o resullado positivo do

exair" a" lNe. VinLrção do disposto no Lnoiso l.XXIV do aÍigo 5" da Constituição

de 1.988.

NCCJR

Àv. Ardró Anrônio Magsi, n.'06. Setor A CPA CI-IJ: 780'19 901 Cuiabá MT'
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6. Fixaçào de pmzo para cumprimenlo dâ decisào judiciâl que determinar o
ressarcimento das despesas realizadas pelo Estâdo-membro. Inconstitucionalidade
do inciso IV do artigo 2'.
7. Àção direta julgâdâ parcialmente procedente para declarar inconstitucionâis os

incisos I, III e IV, do artigo 2", bem como â cxprcssão no prazo de sessenta dias â

contâr da sua publicâção, constant€ do capul do artigo 3" dâ Lei n. 50/04 do Estâdo

Se há ofensa ao princípio da separação dos podercs esta foi peryctrado pelo llustre
Govemado do Estado. O veto ao pretender diminuir a esferâ de atuação do Legislativo Estâdual.

O art. 2" da CoüstitLlição Iicdcral, que por sua vcz dispôe:

"Art. 2'São Podoes da União, independentes e hâm1ônicos entre si, o Leglslativo,
o Executivo e o Judiciário."

Primeiramente, é indispensável fazer um histórico da teoria dâ separação dos poderes,

Exccutivo, Legislativo c Judiciário.

Como a maioria dos pensaÍrentos modernos, a teoria da separâção dos poderes teve como

berço a Grécia e a Roma antiga.

O nobre doutrinâdor Nuno Piçarra identifica a origem do pensâmento da sepâração dos

poderes:

"(...) constituição mistâ, pam Aristóteles, será aquela em que os vários grupos on

classes sociâis participâm do exercício do poder político, ou aquela em que o

exercício da soberania ou o govemo, em vez de estar nas mãos de umâ única paÍe
constitutiva da sociedade, é comum a todas. Contrapõem-se'lhe, porlânlo, as

constituições pruas em que apenas um gnrpo ou classe sociâl detém o poder

político."1

Com a queda do absolutismo e cotn a ascensão daburguesia curopéia, os ideais democráticos

ate eÍlses, e via conexa os conceitos Aristotélicos sobre a separação dos poderes estatais, foram

revividos e aperfeiçoados por Locke, em sua Obrâ "Scgundo tratado sobre o govemo civil" e

Mo[tesquieu em "O espírito das leis."

Na obrâ de Locke fica evidente a sepamção entre os poderes legislativo e executivo, aos

quais deveria estar ligado o Poder Judiciário.

Já Monstesquieu, o verdadeiro criador da doutrina da tripartição do poder como atualmente

se concebc na política, atribuiu, pela primeira vez, ao poder dejulgar o status de podcr estatal'

L PIÇÂRRA. Nuno. A separaçào dos poderes como doutriÍâ e principio conslitucional. CoimbÍa: Coi"rbrâ Editora 1989.

p.31.

Av. André Antônio Mâggi. n."06, SetorA CPA CEP:78049 901
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Segundo o citado autoÍ, para que o Estado se.ja realmente democrático e livre, é necessário

que as funções dejulgar, legislar e administrar, estejam dissociadas, pois senão estaríamos diante de

um Estado déspota e tirano. A necessidade de tal distinção fica expressa no seguinte trecho de sua

obra, a saber:

"Quândo, nâ esma pessoâ ou no mesmo corpo de Magistratura, o Poder

Legislativô, e reunido ao Executivo, nào há liberdade. Porque pode temer-se que o

mesmo Monarca ou o mesmo Senado laça leis tirânicâs pam execuiá-las

tiranicâmente.
Tâmbém não haverá liberdâde se o Poder de julgd não estiver separado do

Legislativo e do Executivo. Se estivesse juntô com o Legislativo, o poder sobre â

vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário: pois o Juiz seria ô Legislador. Se

estivessejunto com o Executivo, o Juiz poderia ter força de um opressor.

Estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou um mes o corpo de principais ou

nobres, ou dô Povo, exercesse estes lrês poderes: o de iâzer as leis; o de executar âs

resoluções públicas; e o dcjulgar os crimes ou as demandas particu)ares".'?

Assim, justifica-se a necessidade da repartição e distribuição dos poderes estatais como

garanliâ da suprema liberdade e da de,nocracia.

Quânto ao mérito, o presente projeto de lei visa estadualizar ir cslrlcla vicinal rlettonrinttcllr

c[: "Va]c do Ilio ( uiabii"- no llccho tluo intcrligrr ls Roclovirrs l\l'f 2'10 r\ Nl l l'10. rcspccli\'amcnlc
l()crlizarlâs nos nlunioipios dc Nob|cs c llosirio Ocstc, nos seguintes temos:

"^rt. l'Fica estadualizada a eslmda vicinal denominada de "Vale do Rio Cuiabá",

no trecho de aproximadamente 80 quilometros, que interliga âs Rodovias MT 240,

do Ponto 01, com as seguilltes coordenâdâs geográficas de Latitude 14.28527571 e

Longíude 55.56236039, localizada no municipio de Nobres, até o enlroncamento

com a Rodovia MT 140. no Ponto 02, com âs seguintes coordenadas geogÍáficas de

LaÍrÍDde 14.29791952 e LongitLde 54.99881789, localizada no município de Rosário

Oesle, conforme o mapa em anexo,

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de suâ publicação."

PoÍtanto, a proposta versa sobre a trânsferência de um bem público (estrada) do patrimônio

do Município para o Estado, a quem competirá às atribuições inerentcs à gestão do bem'

Aparentemente vislumbra-se um possível vício de iniciativa por pafie do parlamentar, tendo

em vista que as âtribuições atinentes à gestão, compreendendo a manutenção e a realização de

benfeitoriai rla referida ficarão a cargo do Estado, porém, no âmbito do Estado de Mato Grosso, nos

termos do artigo 22, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.o 612/2019, a Secretâriâ de Estâdo de

Infraestrutura-e Logistica SINFRA, órgão do Poder Executivo Estadual, já detém a atribuição de

admir shar a política de infraestÍuturâ, logística e transportes terestre, que compreende a

manutenção das rodovias estaduais:

AÍ. 22 À Secrctaria de Eslado de Irfiâestrulum c Í-ogisticÂ compclc:

2 MONTESQUIEU, Charles Luis de Secondâ1. Do espírito das leis' rrddução:MOÍA,
Saraiva. 2000, p. l6?-168.

Pedro Vicira. Sào Ptulo:

NCCJR
rts_4__
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l - administrar a politica de infrâestruturâ, logislica e lrânsporles terreske,
hidroviário, e [erÍo\,áíio;

Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que há extrema
necessidade de ponderar o entendimento da expressão "aumcnto de despesâ" frente aos beneficios
que poderão ser trazidos à coletividade com â âprovação de detenninadas lcis. Do contrário,
cârâcterizâria um engessamento do poder legislativo no exercicio de sua função tipicâ, a ponto de
inviabilizá-la. Senão vejamos:

(...) 2 Não procede a âlcÊâcão de que qualquer proieto de l(ri que cde desDesa só
poderá serproposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limilação d€ iniciativa
parlamentar estão previstas em numerus clausus, no art. 6 1 da Constituição do Brasi I

malérias relatívas ao funcionamento da AdministraÇão Pública, notadâmente no

que se referc a scrvidorcs e órgãos do Poder Executivo. Não se pode âmpliar âquele
rol, para âbrânger toda e qualquer situâçào que crie despesa para o Estâdo- membro,
emespeciâl qlrândo â 1ei prospere embeneficio dacoletividade. (STF ADl3394/AM

Govemâdor do Estado do Amazonas Asscmbleia Legislativa do Estado do

Amazonas. Rel. Min. Eros Grâu Tribunal Pleno Dj: 0210412007 - grifo nosso)

Ainda, quanto ao aspecto envolvendo as despesas decoÍentes dessa manutenção, dcve-se
atentar para o fàto de, ro âmbito do Estado de Mâto Grosso, existir aLer n.''7.26312000, que criou o

Fundo Estadual de Transpofte e Habitação FETHAB, â qual foi alterada posterionnente de modo a

repassar pafie da aÍrecadação de referido Fundo para os municípios com a finalidadc de aplicação em

habitação, saneamento e mobilidade urbana, bem como nas obms dc construcão e/ou nanutcnÇão das

rodovias estaduais não Davimentadas e das rodovias municipais.

Referida Lei foi regulamentada pelo Decreto n.' 1.261/2000, posteriomente alterado pelo

Decreto n." 1.087/2017, o qual estabeleceu no § 2" do âdigo 37 os critérios para definição do indice
de distribuição dos recursos do FETHAB aos municípios:

§ 2' A distribuição dos recursos aos municípios observará seguintes crit&ios: (Nova

redação dada ao § 2" pelo Dec. 1.0E7i20i 7, efeitos â partir de 1'.01.17)
I - 9oolo (noventa por cento) do montante será repassado aos Municipios, por indice
composto de:

a) 30oÁ (lrintâ por cento) considüando o ouantitativo d€ quilômetros de rodovias

cstaduais não pavimentadas oue estejâm sob a circunscricão do municiDior

b) 30% (trintâ por cento) considerando o quantitativo de quilômetros de estradas

nrunicipalc náo pa\ llnenlâdasl
c) 30% (trinta por cento) de acordo com o IDH - lndic€ de Desenvolvimento
Humâno/lnvertido;
d) 5% (cinco por cento) pelâ populâção;

e) 5% (cinco por cento) Íepartido de acordo com a arccadação do FETIIAB por

município.
II - l0% (dez por cento) será repassado de acordo com iüdice compôsto pela

quantidade de quilômetros percorridos pelo transporte escolar em linhas

compartilhadâs €ntre Município/Estâdo e em Iinhas cxclusivas do tsstado, em

rodovias não pavimentadas estaduais e municipais, conforme regislro no sistema

SIGEDUCA da Secretâiia de Estado dc Educaçâo, Espone e Lâzer - SEDUC.

Av. Arxlré A1r1ôniô Maggi, n.'06. Setor 
^ 
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EsÍÂDô DE MÂTo GRosso

AssEMBLETa LEGTsLATTvA Do EsraDo DE MATo GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretorâ
Comi,.ào de Consrirürçáo. Justi(à e qedaçào

Portanto, a estâdualização dc urra cstrada munlcipal não acanctará ur-na nova dcspcsa ao
Poder Executivo EstadrLal, posto que os l'ecursos destiuados à manutcnção da rrcsrnâ tcrn origcm no
percenlllâl de recursos do FETHAB quc já é transfcrido aos Municípios cm viÍtudc das novas
previsa)es da l-ci n." 7.261r'2000, ollseÍvando os critórios dcfinidos no Dcclcto n.'' 1.0E7./2017 para
.li.tn hui,,.ro dn, rc. rr.o, do I ITH AB ru. rnurrierpior.

Por tudo que foi demonstrado, o projeto é constituciolal, logo, o veto deve ser dcrrubâdo
com base no aÍtigo 42, § 5', da Constituição Estadual, mediante voto dâ maioriâ absoluta dos
membros da Assembleia Legislativâ, em escrutílio secreto.

É o parecer.

III - Voto do Relâtor

Diante do exposto, voto pela derrubâda do Vcto Total N.'110/2022 Mensagcm N.o

161/2022 de autoria do Poder Executivo.

Sala das Comissões, e- Ob a. ,10 ,se zozz.

Av. André Antônio Mas8i, n-"06, SelorA CPA CEP:78049S01 Cuiâbá MT.
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I\/ l-ichâ dc Votâçâo

Voto Relator
Diante do exposto, voto pela derrubâda do Veto Total N." I10/2022 - Mensagem N.' 161/2022
de auto a do Poder Executivo.

Vcb Totâl N.o Il0/2021 Proieto de Lei N." 238/2022
Reunião da Comissão em
Presidente: Deputado .9nj--...^- 

'!)n) Prr rr-,r-
Relakn': Deputado W@4 2,-^

Av. ArdÍé Anlônio Magsi, n.'06, SetoÍ A CPA - CEP: 78049-901 Cuiabá MT.



## ALMT
Assembleia Legislativa

toLHA DE vorAçÃo - stsrEMA DE DELTBERAçÃo REMoTA

vorAçÃo

assEMBLEra LEGrslATrva oo EsraDo DE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Reunião 22ê Reunião ordinária Híbrida

Dâtâ 06/12/2022 Horário l.4h00min

Proposição veto Total ne 110/2022-MsG ne 76l/2022

Autor (a) Podêr Exêcutivo

Membros Titulares Sim Não Abstenção

Deputâdo Dilmar Dal Bosco

Presidente
x tr ! tr tr tr

Deputado Sebâstião Rezênde

Vice Presldente
tr E tr x tr n

Deputado Dr. Eugênio ! tr x ! tr tr

Deputado Delegado clâudinei tr a tr x tr tr

Deputâdo Max Russi tr ! tr x ! tr

Membros suplentes

Deputado Caíos Avallone ! ! tr tr tr D

Deputado xuxu oel Molin tr tr tr tr tr !

Deputado Íâissal tr tr tr tr ! !

Deputada Jânaine Rive ! tr tr tr tr !

Dêputedo Dr. Gimenez n tr t] tr tr tr

SOMA TOTAL 4 0 0

CERTIFICO: Matériâ rêlatada pelo Deputádo Max Russi, sêndo aprovadâ pela maioria dos membros

com parecer pela derrubada do vêto.

uÀArs(À
Coúsnltora do Núcleo da Comissão de C §ituiçào. Justiç. e Rcdaçào

Avenida André Antônio Maggi, n.s 06, SetorA-CPA CEP]78049 901 cu abá - MT
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