
( X ) Projeto de Decreto Protocolo nº: 23419
Em: 10/08/2018 - 10:14:02

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Cria o  "BANCO DOS LIVROS"  no âmbito do Município de
Carazinho.

PROJETO DE DECRETO  Nº

Art.1º - Fica instituído o "Banco dos Livros", com sua sede e domínios junto a Câmara Cidadã de
Carazinho.

Art. 2° - O "Banco dos Livros" tem por finalidade  receber doações de livros  e distribuí-los à
Bibliotecas Pública, também movimentar  a Câmara Cidadã.

Parágrafo Único. Os doadores de livros e materiais afins receberão o certificado,  de"Amigo do
Livro", emitido pelo Legislativo  Municipal, no ato da entrega . 

 Art. 3° - O "Banco de Livros" recepcionará todos os livros e materiais congêneres advindo de
produções de campanhas de arrecadação junto à população, editoras, empresas jornalísticas e
demais empresas privadas, como de doações vindas de pessoas físicas diretamente , na Câmara
Cidadã. 

Parágrafo Único.  Não serão aceitas doações de Livros Didáticos. 

 Art. 4º Este Decreto Legislativo  entra em vigor após 30 dias da sua publicação

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB



JUSTIFICATIVA:
 O presente tem como objetivo principal estimular a leitura , entre os mais variados públicos. A
Câmara Cidadã  estará recebendo doações de livros de literatura  para renovar nossa Biblioteca 
Publica, podendo ofertar aos leitores novos livros e incentivá-los a serem assíduos usuários da
Biblioteca. 

Com este serão três conquistas em um só projeto; 1ª Estimular e despertar o incentivo a leitura , 2ª
Divulgar e Movimentar a Câmara Cidadã,  3ª Beneficiar os usuários da Biblioteca Pública Municipal.

Qual a importância da criação do Banco de Livros?
O Brasil carece ainda de leitores e  os livros ainda são caros e uma grande parcela da população
não tem como comprar livros. 
Deste modo, recebendo os livros na Câmara Cidadã e após entregando-os na Biblioteca Pública
Municipal ,  estarão sendo espalhadas as sementes. E quem sabe um destes livros não encante
tanto uma pessoa, que ela vire uma leitora voraz? Acredito que as ações continuas previstas no
presente,  farão  com que as pessoas sejam mais solidárias também: dividindo com o próximo o
livro querido que estava parado na sua estante.
O livro é um excelente companheiro, é a possibilidade de sonhar, viajar, ir além do horizonte, sem
sair do lugar. Porque pode-se  mergulhar, me emocionar, preencher meu coração e a alma com
palavras e as mais lindas imagens. 
Ler  faz com que as pessoas percam a  a noção do tempo, as permitindo  estar em dois lugares ao
mesmo tempo, dentro e fora de si . Ler  dá uma liberdade sem igual, onde o leitor pode ser  
inteiramente livre pra escolher onde, quando, como e com que personagem quer estar. 
Carazinho 09, de agosto de 2018
Janete Ross de Oliveira
Vereadora - PSB

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/08/2018.

Janete Ross de Oliveira - PSB
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