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PROJETO DE LEI                      /2014 

 

Dispõe sobre: “Institui o Programa de Incentivo à Leitura em 

 Taboão da Serra e dá outras providências.” 

 

O Vereador Dr. Ronaldo Onishi, no uso de suas atribuições legais, apresenta ao douto 

Plenário o seguinte: 

 

Art. 1º Fica instituído, no município de Taboão da Serra, o Programa de Incentivo à Leitura, sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal Educação, Ciência e Tecnologia.  

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer parceria com o Estado, a iniciativa privada, 

segundo setor e a sociedade civil, terceiro setor, para o cumprimento desta lei. 

 

Art. 3º O incentivo de que trata o artigo primeiro desta lei terá os seguintes objetivos:  

I - estimular o hábito da leitura; 

II - aproximar os autores de obras literárias e editoras do público leitor; 

III - facilitar o acesso às obras literárias; 

IV – popularizar a literatura; 

V - contribuir para a preservação da língua pátria; 

VI – promover a cultura nacional; 

VII - contribuir para a formação crítica e cultural da população taboanense. 

 

Art. 4º As ações do Programa de Incentivo à Leitura incluirão:  

I - estímulo à realização de visitas dos autores de obras literárias junto à rede de ensino municipal, 

bibliotecas municipais, praças e prédios públicos;  

II - estímulo à realização de feiras literárias na rede de ensino municipal com participação das 

editoras e disponibilização de livros com gratuidade ou a preços promocionais;  

III - estímulo à realização de palestras e debates com escritores e poetas nas bibliotecas municipais 

e na rede de ensino municipal;  

IV - elaboração de cursos e oficinas de redação e criação literária nas bibliotecas municipais;  

V - realização de festivais, concursos, exposição de textos e poesias na rede municipal de ensino e 

bibliotecas municipais;  

VI - edição e distribuição gratuita na rede municipal de ensino, bibliotecas municipais e veículos 

coletivos de livretos de poesia e contos de autores que estão em domínio público e de autores que 

abram mão de direitos autorais sobre suas obras para esta finalidade. 



 
 

Parágrafo único O Executivo poderá divulgar novos autores em seu sítio ou outras publicações 

oficiais.  

 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua 

publicação.  

 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas, se necessário.  

 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Taboão da Serra, 06 de junho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ronaldo Onishi 

Vereador - Solidariedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 A finalidade do projeto é contribuir para a ampliação do direito à leitura, promovendo 

condições de acesso a práticas de leitura e de escrita críticas e criativas. Isto implica articular a 

leitura com outras expressões culturais, propiciar o acesso a materiais escritos, abrir novos espaços 

de leitura, e integrar as práticas de leitura aos processos educacionais, dentro e fora da escola. 

 Em nossa sociedade, em que os índices de alfabetização e de leitura ainda são preocupantes, 

é vital que o poder público invista em políticas públicas para a formação de leitores. A leitura é uma 

atividade intelectual relativa à linguagem, que se caracteriza pela compreensão de discursos, 

organizados segundo regras próprias e sistemas específicos de referências diferentes da oralidade. 

Ler textos exige o domínio de conhecimentos que vão além das convenções e regras gramaticais e 

que pressupõem modos de inserção social e cultural do sujeito leitor, traduzidos por experiências de 

mundo, de histórias e de contato com diversos textos e suportes de escrita. 

 Saber ler e escrever é uma exigência sociocultural básica para viver nas sociedades 

modernas. Há, contudo, uma importante diferença entre saber ler e a prática efetiva da leitura: se o 

aprendizado da leitura atende a necessidades pragmáticas, como deslocar-se de um ponto a outro no 

espaço das cidades, troca de correspondências, fazer compras e realizas outras tarefas cotidianas, é a 

prática da leitura que possibilita aos indivíduos participar de maneira ativa da vida em sociedade. 

  
 


