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Cria, no âmbito do Estado de Mato Grosso o
Programa  "Árvore  do  saber",  que  define  a
Política  Estadual  de  incentivo  a  leitura  e  dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir o Programa "Árvore do Saber" que definirá
a Política Estadual de Incentivo a Leitura obedecendo às disposições desta lei que terá como diretrizes: o
estimulo a difusão da leitura e a formação de uma sociedade leitora; o incentivo a produção literária e
editorial, aprimorar o exercício da interpretação e da reflexão crítica e criativa e a preservação da cultura e da
memória do Município, do Estado e do País.

Art. 2º Para alcançar os objetivos da Política Estadual de Incentivo a Leitura de que trata esta Lei, o Poder
Executivo deverá instituir políticas dentro das seguintes diretrizes:

I - democratizar, dinamizar e promover o acesso ao livro e a leitura;

II - estimular a utilização do livro como instrumento de informação, pesquisa, entretenimento e formação de
crianças, jovens, adultos e idosos;

III - incentivar o hábito da leitura de maneira lúdica com o auxílio de mobiliários e objetos especialmente
desenvolvidos para associar os livros aos brinquedos e, a comemoração do dia das crianças, através da
implantação e disponibilidade de brinquedotecas.

IV - realizar e apoiar eventos de toda natureza para difundir o livro, estimular a leitura e incentivar a produção
literária e editorial;

V - instalar novas bibliotecas públicas no Estado, implementando parcerias com entes públicos e a iniciativa
privada;

VI - apoiar as instituições de qualquer natureza que defendam a difusão do livro, da leitura e da produção
literária e editorial;
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VII - transformar o Estado de Mato Grosso em referência regional quanto à política de formação de uma
sociedade leitora;

VIII - desenvolver programas de estímulo à leitura através das Secretarias de Cultura e de Educação e dos
programas sociais e educacionais do Governo;

IX - garantir o acesso à leitura aos alunos com deficiência visual;

X - estimular e fomentar a circulação de livros de autores de Mato Grosso, através dos mecanismos
instituídos nesta Lei.

XI - instituir o Prêmio Estadual de estimulo a leitura para a escola que implementar o melhor programa de
incentivo a leitura.

XII - instituir a Medalha MONTEIRO LOBATO, a ser outorgada para os alunos da rede de ensino público e
privada que se destacaram.

Art. 3º O Governo do Estado promoverá a renovação do acervo e a revitalização das bibliotecas públicas
escolares e comunitárias estaduais, proporcionando um ambiente prazeroso e adequado ao
desenvolvimento da leitura.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado à criação da BIBLIOTECA VOLANTE, cujo objetivo é
levar os livros aos estudantes e da população em geral em locais não atendidos pela rede de bibliotecas do
Estado de Mato Grosso e dos municípios.

Parágrafo único. Caberão as Secretarias Estaduais de Cultura e de Educação a organização da
BIBLIOTECA VOLANTE.

Art. 5º As Secretarias Estaduais de Cultura e de Educação organizarão, anualmente, concursos literários de
contos, romance, teatro e poesia para escritores em geral e, particularmente, para os estudantes da rede de
ensino público e privado, com premiação para estimular a produção literária, podendo para tanto firmar
convênios com entidades interessadas.

Art. 6º As Secretarias Estaduais de Cultura e de Educação mobilizarão a comunidade, pelos meios e
instrumentos a seu dispor, nos termos desta lei, para participar da difusão do livro, da construção, ampliação
e modernização dos acervos das bibliotecas municipais;

Art. 7º Institui-se a Feira do Livro, evento cultural que terá sua localização preferencialmente nas praças e/ou
feiras públicas dos municípios do Estado de Mato Grosso.

Art. 8º A Secretaria Estadual de Cultura poderá firmar parcerias com entidades públicas e privadas com ou
sem fins lucrativos, oferecendo espaços na Feira do Livro para exposições, palestras e orientações voltadas
às suas áreas de atuação.

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta lei nos termos do artigo 38-A da Constituição Estadual.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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O ato de ler faz com que o indivíduo leitor tenha respostas para o mundo e para o que está acontecendo ao
seu redor. Quando uma pessoa lê, ela passa a ter uma nova opinião sobre o tema lido, desde política até
assuntos relacionados à culinária. Desta forma, se a criança é estimulada a ler desde pequena ela com
certeza será um adulto questionador e crítico, assim, o indivíduo que não lê não terá base literária e
experiências para formar opinião sobre qualquer assunto.

O presente projeto de lei tem como escopo dar diretrizes ao Poder Executivo na instituição de politica literária,
ou seja, do incentivo à Leitura, que é matéria de suma importância na formação do cidadão de bem.

Como se percebe, a referida propositura em momento algum cria atribuições ao Poder Executivo, gerando
diretrizes a serem seguidas que resultem na melhoria das políticas públicas de incentivo a leitura no Estado
de Mato Grosso.

Ademais, eventuais custos refletidos na instituição feiras públicos e são insignificantes e em nada oneram os
cofres públicos, não necessitando de receita não prevista no orçamento público Estadual.

A leitura proporciona a descoberta de um mundo novo e fascinante. Para tanto, a apresentação da leitura
para as crianças deve ser feita de uma maneira diferenciada e atrativa, para que assim elas possam ter uma
visão prazerosa a respeito do ato de ler, de modo que seja um prazer e um hábito que ela acrescentará em
sua vida sem que seja visto como algo obrigatório e enfadonho.

Quando a criança é incentivada a ler, ela se torna ativa e está sempre disposta a desenvolver novas
habilidades, querendo sempre mais. Ao contrário das crianças que não têm acesso à leitura, pois ela se
prende apenas dentro de si mesma com medo do desconhecido. “A leitura, como andar, só pode ser
denominada depois de um longo processo de crescimento e aprendizado.”

Deste modo, a presente propositura tem como fulcro o incentivo de políticas públicas de leitura nas escolas e
nos municípios do Estado de Mato Grosso, corroborando na formação de cidadãos de bem, buscando dar
um melhor futuro aos jovens, motivo pelo qual conclamo a estes digníssimos pares para aprovação desta tão
importante matéria para o executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Maio de 2019

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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