
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO PARCIAL Nº 06/16, ao Projeto de Lei nº 469/15 – 

Mensagem nº 84/15. 

 

 

MENSAGEM Nº       04,        DE   27   DE          JANEIRO          DE 2016. 

 

 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 

 

 

No exercício das competências contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da 

Constituição do Estado, comunico a Vossa Excelência as RAZÕES DE VETO PARCIAL aposto 

ao Projeto de Lei nº 769/2015, que “Institui o Plano Estadual de Cultura e dá outras 

providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária do dia 14 de janeiro de 

2016.  

 

O Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, tem por escopo instituir o 

Plano Estadual de Cultura, que promove o incentivo às políticas culturais, em âmbito estadual e 

com caráter regionalizado, e define a responsabilidade do Estado e da sociedade na sua execução, 

além de definir os princípios, objetivos e atribuições. 

 

Ocorre que a Mensagem nº 84/2015, que encaminhou o Projeto de Lei de iniciativa 

Poder Executivo não estabelecia a limitação de gastos com a contratação de pessoal. Ao término da 

sua tramitação, o Projeto de Lei passou a prever que do total de recursos públicos disponibilizados 

para contratação de artistas, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser aplicado na contratação de 

artistas oriundos do Estado de Mato Grosso, previsão esta que se mostra contrária ao interesse 

público. 

 

Ademais, cada ação a ser realizada pela Secretaria de Estado de Cultura tem por 

objetivo contribuir para alcançar as metas definidas no Plano Nacional de Cultura e também no 

Plano Estadual de Cultura. Sendo muitas destas ações ligadas ao eixo de acesso, têm elas o intuito 

de dar à população mato-grossense a oportunidade de conhecer e enriquecer o seu leque cultural 

através de manifestações de outras culturas, sejam elas de fora do estado ou fora do país. 

 

Contudo, há que se levar em consideração que a Política Estadual de Cultura foi 

elaborada de forma a estimular a distribuição regional e equitativa dos recursos. Portanto, mesmo 

privilegiando toda a nossa riqueza cultural, não podemos privar a nossa população de conhecer e 

interagir com as manifestações culturais externas. 

 

Desse modo, apesar dos elevados propósitos dos Excelentíssimos Parlamentares, a 

inclusão da obrigatoriedade de utilizar no mínimo 30% (trinta por cento) na contratação de artistas 

oriundos do Estado inviabilizaria diversas ações culturais já planejadas pela Secretaria de Cultura, 

prejudicando o interesse da coletividade. 

 



Por estas razões, Senhor Presidente, veto parcialmente, por ser contrário ao 

interesse público, o parágrafo único do artigo 6º do Projeto de Lei n. 769/2015, submetendo-o à 

apreciação dos membros dessa Casa de Leis. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  27  de   janeiro    de 2016. 

 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


