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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Autoriza o descarte de livros com conteúdo obsoleto ou que não
atendam mais as necessidades acadêmicas no âmbito do município de
Carazinho, e da outras providencias. 

Art. 1º Autoriza o descarte de livros com conteúdo obsoleto ou que não atendam mais as
necessidades acadêmicas, por parte das bibliotecas da rede pública municipal de ensino, nos
termos da lei. 
Parágrafo único. Entender-se-á por bibliotecas da rede pública municipal de ensino, todas as
bibliotecas das escolas públicas municipais, bem como a Biblioteca Pública Municipal Dr.
Guilherme Schultz Filho. 
Art. 2º Os livros a serem descartados, deverão obrigatoriamente seguir normas no tocante ao
processo de descarte dos mesmos.
I)	Todos os livros a serem descartados deverão ser anotados em livro de registro próprio, contendo
a bibliografia completa do mesmo, e o ano do descarte.
II)	Fotografia digital da capa do exemplar a ser descartado, salvos em CDs e arquivados. 
III)	Todos os livros a serem descartados deverão ser encaminhados para reciclagem.
Art. 3º Fica terminantemente proibida a incineração dos livros a serem descartados, devendo os
mesmos serem encaminhados para reciclagem.
Art. 4º Poderão ser descartados:
I)	Livros com conteúdo obsoleto e arcaico, que não mais atendam as necessidades acadêmicas.
II)	Livros que contenham tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie.
III)	Livros com linguagem imprópria para os dias atuais, com linguagem arcaica e incompreensível,
ou com abordagem de temas que já foram superados pelo avanço das ciências. 
IV)	Livros deteriorados em estado de decomposição, que não tenham mais condições de uso. 
V)	Outros matérias impressos, com exceção de jornais, que não tenham mais utilidade acadêmica
ou histórica. 
Art. 4º Todos os lotes de livros e demais materiais impressos a serem descartados deverão ter
assinatura do responsável pelo descarte dos mesmos. 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala Antônio Libório Bervian, em 22/03/2012.
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