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Dispõe sobre o Catálogo de Arte e Cultura do
Estado de Mato Grosso.

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 Esta lei dispõe sobre o Catálogo de Arte e Cultura de Mato Grosso do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica criado o Catálogo de Arte e Cultura de Mato Grosso, com objetivo de:

I - preservar e divulgar o acervo artístico mato-grossense, e;

II – divulgar os artistas, profissionais de arte ou de cultura mato-grossenses, de maneira acessível e
didática.

Parágrafo único O conteúdo do Catálogo de Arte e Cultura de Mato Grosso deve ser disponibilizado
preferencialmente na Internet.

Art. 3º O Catálogo de Arte e Cultura de Mato Grosso contará com:

I – informações pessoais e comerciais do artista, profissional de arte ou de cultura;

II - currículo do artista, profissional de arte ou de cultura;

III -  portfólio com imagens do seu trabalho, devidamente catalogadas, e que representem sua trajetória
artística;

IV - breve texto do artista, profissional de arte ou de cultura onde este apresentará sua obra.

Art. 4º Para participar do Catálogo de Arte e Cultura de Mato Grosso, o interessado deverá cumprir os
requisitos impostos pela autoridade competente.

Parágrafo único A participação e cadastro no Catálogo de Arte e Cultura de Mato Grosso deve ser
gratuita para o artista, profissional de arte ou de cultura.
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Art. 5º Esta Lei será regulamentada nos termos do artigo 38-A da Constituição Estadual.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa dispor sobre o Catálogo de Arte de Mato Grosso do Estado de Mato Grosso.

O Catálogo de Arte de Mato Grosso, tem por objetivo preservar e divulgar o acervo artístico mato-grossense
e divulgar os artistas, profissionais de arte ou de cultura mato-grossenses, de maneira acessível e didática.

Tal instrumento será um banco de dados digital que aproximará, de forma democrática, a população de
artistas e profissionais de arte e cultura do Estado de Mato Grosso.

O Art. 249 da nossa Constituição Estadual, dispõe que “a política cultural facilitará o acesso à população, à
distribuição e ao consumo de bens culturais”.

Já a Lei nº 10.362, de 27 de janeiro de 2016, que “Dispõe sobre o Sistema Estadual de Cultura de Mato
Grosso, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes,
recursos humanos, financiamento e dá outras providências”, de iniciativa do Poder Executivo Estadual, trata
do assunto com mais detalhamento:

TÍTULO I

DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA

Art. 2º A Política Estadual de Cultura estabelece o papel do Estado de Mato Grosso na gestão da
cultura, explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos os matogrossenses e define
pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas
pelo Estado, com a participação da sociedade, no campo da cultura.

CAPÍTULO I

DO PAPEL DO PODER PÚBLICO ESTADUAL NA GESTÃO DA CULTURA

Art. 3º A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado de Mato Grosso prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício, no âmbito do seu território.

Art. 4º A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, devendo ser
tratada como uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz no
Estado de Mato Grosso.

Art. 5º É responsabilidade do Estado de Mato Grosso, com a participação da sociedade,
planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover a
valorização do patrimônio cultural material e imaterial mato-grossense e estabelecer condições
para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse
público e o respeito à diversidade cultural (Grifo Nosso).

Desta maneira, ao analisar as atribuições incumbidas pelo próprio Poder Executivo, concluímos que a
criação do Catálogo de Arte de Mato Grosso já se insere nas atribuições existentes e não cria nada de novo
nesse sentido.

Em consonância com o art. 39 da Constituição Estadual, a iniciativa de lei que verse sobre a matéria de que
trata o projeto em tela é permitida a parlamentar.
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Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, submetemos aos nobres pares a
presente proposta a qual solicitamos o devido apoio para sua análise e aprovação.     

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Fevereiro de 2019

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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