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Institui o Programa Estadual de Incentivo ao
Jovem Empreendedor,  a  ser  desenvolvido nas
escolas  públicas  e  privadas,  no  âmbito  do
Estado de Mato Grosso 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 instituído o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor, a ser desenvolvido em
escolas públicas e privadas, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único - Entende-se por empreendedorismo o aprendizado pessoal que, impulsionado pela
motivação, criatividade e iniciativa, capacita para a descoberta vocacional, a percepção de oportunidades e a
construção de um projeto de vida.

Art. 2º O Programa Estadual de Incentivo ao jovem tem como objetivos:

I - Ampliar as oportunidades negociais para jovens empresários;

II - Melhorar a qualidade gerencial dos empreendimentos do Estado como um todo, bem como o
desenvolvimento local;

III - Fomentar a atividade econômica;

IV- Estimular a criação e gestão de micro e pequenas empresas.

Art. 3º A implementação e execução do Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor tem como
diretrizes:

I - Estimular a identificação de oportunidades de mercado;

II - Orientar o ensino a acompanhar novas tendências tecnológicas;

III- Promover a entrada no mercado de novos produtos e serviços;
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IV - Incentivar a realização de pesquisas, experimentos e atividades que visem o aprimoramento de ideias, à
concretização e ao efetivo funcionamento dos negócios implementados;

V - Realizar convênios e acordos de cooperação técnica com órgãos, instituições oficias e privadas,
estabelecendo parcerias e ações integradas para o desenvolvimento do programa;

VI - Desenvolver parcerias com outras escolas, universidades, e instituições de fomento e apoio ao
empreendedorismo.

Art. 4º Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias de sua aprovação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Empreender significa prender nas mãos, assumir, fazer, muito adequado ao ambiente escolar quando
trabalhado com aqueles que estão em desenvolvimento, promovendo o protagonismo do educando que lhe
permita o fazer com as próprias mãos. Infelizmente, no geral, não é o que a escola brasileira vem se
propondo uma vez que promove muito mais a repetição do que a criatividade.

De acordo com profissionais especializados em gestão escolar, a escola precisa preparar o aluno para a vida,
para o mercado de trabalho e para competir com os demais pelo sucesso. Para isso, é necessário dar ao
aluno a possibilidade de desenvolver as competências múltiplas supracitadas. Por isso, a educação
empreendedora hoje tem uma posição estratégica no campo social e econômico. Através dela, é possível
estimular o desenvolvimento de competências duráveis e a possibilidade de inserção no mundo do trabalho.
É assim que entra o empreendedorismo no ambiente escolar: estimulando o desenvolvimento do ser humano
em todas as suas dimensões, visando contribuir para a aplicação de ideias criativas. Tudo isso é possível
através de processos educacionais adequados, que incentivem atitudes empreendedoras, persistência,
independência, comprometimento, autoconfiança, entre outros. O ideal é que todos os docentes interajam
suas aulas com esse novo modelo de ensino adotado e tragam a interdisciplinaridade para o dia a dia dos
alunos.

Destaco que esta proposição dispõe o trabalho sobre o empreendedorismo como tema transversal, em
sintonia com o que determina o Conselho Nacional de Educação a respeito de modificações no currículo
escolar no Parecer CNE/CEB nº 13, de 4 de agosto de 2010. Destaque-se, ademais que a Lei nº 13.010, de
26 de junho de 2014, promoveu alteração na LDB para introduzir conteúdo relativos aos direitos humanos
como tema transversal, assim sendo, referida matéria encontra-se em harmonia com o ordenamento jurídico
da área.

Pelas razões apresentadas, solicito a aprovação deste Projeto e o apoio do Poder Executivo, com o objetivo
de fortalecer a cultura empreendedora na educação e no Estado de Mato Grosso.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2020
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Thiago Silva
Deputado Estadual
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