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Dispõe  sobre  a  garantia  de  aquisição  pelo
Poder  Público  de  livros  para  pessoas  com
deficiência  visual  no  âmbito  das  Bibliotecas
Estaduais 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 Nas aquisições de livros pelo Poder Executivo para o abastecimento das bibliotecas públicas
estaduais deverá ser garantida a compra de ao menos 1 (um) exemplar em formato acessível às pessoas
com deficiência visual.

Parágrafo único. A garantia prevista abrangerá o maior número de obras e autores possíveis, dos mais
variados gêneros literários didático em Braille, ou em outro modo que possa permitir a construção
sistemática de um amplo catálogo de obras acessíveis disponíveis nas bibliotecas públicas.

Art. 2º Para os fins desta Lei considera-se livro em formato acessível qualquer obra disponibilizada em
escritura braile, gravada no áudio ou outros meios que permitam ao interessado, com total autonomia, a sua
compreensão.

Art. 3º O setor competente, determinado por regulamento próprio, poderá promover uma Bienal do Livro
para campanhas de divulgação e incentivo à prática de leitura de forma a garantir sua informação e inclusão
social e expor novidades de obras literárias em Brailes.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Acerca do direito à cultura, a Lei federal nº 13,146, de 6 de julho de 2015, denominada Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece uma série de
garantias de acessibilidade em Capítulo próprio, a saber, o Capitulo IX, cujos artigos 42 e 44 assim
prescrevem:
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"Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:

I - a bens culturais em formato acessível;”

É também dever do Estado garantir a educação através de atendimento especializado às pessoas com
deficiência preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do art. 208, III, da Carta Constitucional
de 1988.

Não é justo que as pessoas que tem deficiência visual fiquem sem soluções assistidas dentro dos órgãos da
administração pública de Mato Grosso, que deve estimular o acesso à cultura.

Ademais, percebe-se que não haverá criação de despesas, tendo em vista que, dentre os exemplares já
adquiridos pelo Poder Executivo para a Biblioteca Estadual, faz-se necessária a apenas a substituição de um
dos exemplares para a sua versão dotada de acessibilidade.

Deste modo, Nobres Pares, tendo em vista a importância cultural da matéria para a inclusão social, conto
com o apoio para a aprovação desta importante matéria nesta Augusta Casa de Leis.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Julho de 2019

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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