
Exmo. Sr. Presidente  

 

 

A Vereadora infra assinada, apresenta a consideração de Vossa Excelência, e do 

Colendo Plenário o seguinte: 

 

Projeto de Lei: 00122|17 

 

Institui o estímulo à difusão da 

leitura, a formação de uma sociedade 

leitora; o incentivo à produção 

literária e editorial e a preservação 

da cultura e da memória do 

Município. 

 

Art. 1º- A política municipal do livro obedecerá às disposições desta lei e terá 

como objetivo: o estímulo à difusão da leitura, a formação de uma sociedade 

leitora, o incentivo à produção literária e editorial e a preservação da cultura e 

da memória do município. 

Art. 2º  São diretrizes para tornar efetivo o estímulo à difusão da leitura e à 

produção literária e editorial de que trata esta lei: 

I - dinamizar e democratizar a difusão do livro, através da sua mais ampla 

promoção;  

II - estimular a utilização do livro como atividade escolar obrigatória em todos 

os conteúdos, níveis e disciplinas; 

III - realização de eventos de toda a natureza para difusão do livro; 

IV - criação e instalação de novas bibliotecas e salas de leitura pelo município 

e em parceria com a iniciativa privada; 

V- apoio às instituições de qualquer natureza que defendam e propugnem pela 

difusão do livro; 

VI - desenvolver programas de estímulo à leitura; 

VII- estimular a instalação de novas bibliotecas públicas em regiões 

estratégicas do município e, inclusive na zona rural; 



VIII – organizar planejamento de todos os autos com a obrigatoriedade de 

leitura como fundamento para atividades cognitivas; 

Art. 3º Estimular a circulação de livros de autores regionais, através dos 

mecanismos instituídos nesta lei.  

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber. 

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

Sala das Sessões , 15  de maio de 2017 

Vereadora Beatriz Souza 

Rede Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

Importância da Leitura 

 Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano, a leitura, 

além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. O contato 

com os livros ajuda ainda a formular e organizar uma linha de raciocínio. Dessa forma, 

a apreciação de uma obra literária é uma aliada na elaboração de um texto. Segundo 

Marisa Lajolo (1982) “ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido do 

texto. 

 É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-

lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura 

que seu ator pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-

se contra ela, propondo outra não prevista”. O hábito de leitura é um grande estímulo à 

criatividade, imaginação, inteligência e a capacidade verbal. Segundo MORAES (1996) 

“A aquisição da leitura muda às respostas cerebrais a linguagem falada.  

Quanto mais palavras por minuto a pessoa é capaz de ler mais regiões do 

cérebro se ativam durante o processamento da linguagem”. Bibliotecas A Biblioteca 

Escolar é, sem dúvida, um suporte importante para a formação básica do leitor, por estar 

dentro da escola, ser referência de leitura e espaço cultural para os discentes, sejam eles 

pequenos, adolescentes, jovens ou adultos; ou seja qual for o grau de formação. 

Segundo SOBRAL (1982), a pedagogia define biblioteca escolar como força propulsora 

do processo educacional, instrumento que colabora com as metas educativas e força 

responsável pelas diversas atividades empregadas no desenvolvimento do currículo. 

Conforme Penalosa (1961), a presença do educando na biblioteca propicia um melhor 

desempenho intelectual. 

 Para que o estudante possa render cada vez mais nos seus estudos, é essencial 

que tenha utilizado a biblioteca escolar. Resultados em Leitura Mais da metade dos 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental de 20 Estados apresentou baixo desempenho 

em Leitura. Os dados fazem parte da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA 2014), 

divulgado, pelo Ministério da Educação (MEC). 

 Isso significa que esses estudantes só são capazes de ler textos muitos simples 

e, em alguns casos, não conseguem entender sobre o que ele trata. Em Leitura, a ANA 

divide o resultado dos alunos em quatro níveis. Em 20 Estados, mais da metade das 

crianças ficaram nos dois níveis mais baixos. São eles: Acre, Alagoas, Amapá, 

Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, 

Roraima, Sergipe e Tocantins.  

A Constituição Federal vigente atribuiu aos Municípios à capacidade de 

autonormatização, ou seja, a capacidade de editar suas próprias leis, de acordo com o 

princípio da Supremacia do Interesse local. De fato, a teor do art. 30, inciso I, da Carta 

Federal, verbis:  

Art. 30 – Compete aos Municípios: I – legislar sobre assuntos de interesse 

local;”  



O Brasil precisa construir mais de 64,3 mil bibliotecas em escolas públicas até 

2020 para cumprir a meta de universalizar esses espaços, prevista na Lei 12.244. A 

legislação, sancionada em 24 de maio de 2010, obriga todos os gestores a 

providenciarem um acervo de, no mínimo, um livro para cada aluno matriculado, tanto 

na rede pública quanto privada. A cinco anos do fim do prazo, 53% das 120,5 mil 

escolas públicas do país não têm biblioteca ou sala de leitura. A contar de hoje, seria 

necessário levantar e equipar mais de 1 mil bibliotecas por mês para cumprir a lei. 

O hábito da leitura começa em casa, com a família. Mas é preciso seguir nas 

escolas, com acervo interessante e profissionais capacitados. Sem uma base leitora forte, 

o aluno não tem uma boa formação”, acredita. “Com a leitura, o cidadão pode ter acesso 

a todo o conhecimento humano, ele não é mais guiado, tem a possibilidade crítica. O 

Brasil ainda não despertou para a importância da leitura”, acrescentou Rios. 

De acordo com a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil 2012, feita pelo Instituto 

Pró-Livro, as bibliotecas escolares estão à frente de qualquer outra forma de acesso ao 

livro para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.O Ministério da Educação informou 

que a instalação de bibliotecas é uma responsabilidade das escolas. De acordo com a 

assessoria da pasta, as instituições de ensino públicas recebem recursos federais para 

investimento em estrutura e cabe à escola decidir como gastar esse dinheiro. 

 

Ante o exposto, solicito, à tramitação regular da matéria nesta Casa Legislativa 

 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões , 15  de maio de 2017 

Vereadora Beatriz Souza 

Rede Sustentabilidade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12244.htm

