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AUTOGRAFO N.° 3932/2018  

PROJETO DE LEI N.° 040/2018 do Executivo: 

"INSTITUI A "SEMANA MUNICIPAL DO 
• 	 LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECA - DR. 

f 	 )OAO BAPTISTA BERARDO" NO 
CALENDARIO DE EVENTOS DO 

• MUNIC±PIO DE ]ARDINÔPOLIS, A SER 
PROMOVIDA NA ULTIMA SEMANA DO 
tIES DE ABRIL DE CADA ANO, 
INCLUINDO OS DIAS 23 A 27" 

Artigo 1. Fica Instituida no calendário oficial de eventos no âmbito do municIpio de 

iardinópolis a "SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURAF BIBLIOTECA - DR. 

JOAO sAPTISTA BERARDO", a ser promovicla na ültirna sérnana do rnêsde abril 

de cada ano, incluindo os dias 23 a 27, pela.Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, para os fins e objetimqs criadospelo SisteniáMUnicipal de Cultura e 

Turismo de Jardinopolis, LeiMunicipal n 9 3967/2012, e pela Secretaria Municipal 

da Educaç5o. - - 

Artigo 22. A prornoçäo d "SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECA - DR. 

JOAQ BAPTISTA BERARDO" tern co m o objetivos: 	- 

I - 	Celebrar o Iivro nas sUas diversasforthas corno os tradicionais impressos, Iivros digitais 

e/ou eletrOnicos, audio-Iivros, digitais-da(sy e livrps em braile, contribuindo assim para 

valorizar sua importânciae dé seus autore no imaginário da pbpulaçäo de Jardinópolis 

e Jurucê e chamar atençào para irnportância do Iivro e o direito a leitura como bern 

educacional e cultural essencial. E destacar a importância do Iivro, leitura e biblioteca 

como vetores de conhecimento para formaç5o de cidadania, desenvolvimento da 

sociedade e crescimento intelectual do indivIduo do nosso MunicIpio, e que bons Iivros 

transrnitern conhecimento dos saberes, ajudam a desenvolver senso crItico, 

transmitern cultura, melhorarn a escrita e tornam a Ieitura prazerosa. 

II— Valorizar o Iivro e a biblioteca e incentivar a prática da leitura e conscientizar a 

populaço do rnunicipio de Jardinópolis quanto aos benefIcios da leitura por meio de 

diversas atividades culturais, socials, educativas e proporcionar mais urna opç5o de 

lazer aos munIcipes e turistas. 
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Ill - Celebrar no dia 23 de abril de cada ano a "Noite dos Livros e das Rosas", contribuindo 

corn a democratizaco do acesso ao livro e estImulo a leitura em Jardinópolis, evento 

inspirado na antiga tradição Catalä de festas realizadas no mês de abril, ern que os 

livros so trocados par rosas em eventos ligados a leitura e literatura; 

iv— Celebrar nodia 23 de abril de cada ano a "Dia Mundial do Livro" e dos "Direitos do 

Autor", data significativa escolhida pela UNESCO; 

V— Homenagear anualmente, no dia 27 de abril, o munIcipe e escritor Joäo Baptista 

Berardo, nascido em 27 de abril de 1927 em iardinopolis, e presente por rnuito tempo 

no convIvio de nossacomunidade. Autor de importantes llvros, publicacôes de artigos 

em jornais locals e naçionais, membro da Academia Ribeiro-pretana de letras e que 

dá o nome a Biblioteca Municipal de Jardinópolis; 

VI- Realizar a Feira Municipal do Livro, evento dècaráter cultural, educacional e social, 

destinado a prornoço e divulgaco de publicacOes e obras municipais, regionais e de 

outros locals, realizaçäo de debates, painéls e atividades artisticas, organizados pela 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria corn a Secretaria Municipal da 

Educação. 

VII - Considerar a muftiplicidade de práticas de leutura/escrita, valorizar a irnportância dos 

Iivros tradicionais impressos e desenvolver atividades para orientar e estimular o leitor 

ern relaco ao acesso a outras formas inovadoras de leitura, utilizando novas 

tecnologias como Os livros digitas, digitais-daisy e sobre as diversos equiparnentos, 

m dispositivos, plataforas, format os, programas e aplicativos exis tent es. 

VIII - Além das atividades descritas nos incisos I a VII deste artigo, poderäo ser 

desenvolvidas ainda nos dias da "SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA F 

BIBLIOTECA 7:1) V JOAO BAPTISTA BERARDO" diversas outras.atividades relacionadas 

ao livro, leitura e biblioteca, cOrno: 

a) Participaç5o ati.va dasescolasnas ativiclades diversificadasda semana; 

b) Desenvolver atividades nas bibliotecas/salas de leitura corn estImulo a realização de 

palestras e debates corn escritores e outros; integrados a visitaçào de turmas de 

estudantes das escolas do munic(plo. 

c) Incentivar a visita as bibliotecas/salas de leitura escolares e a biblioteca municipal; 

d) ReaIizaço de atividades como festivais, concursos, elaboração de cursos e oficinais 

de criaço titerária, exposição de textos nas bibliotecas/salas de leitura cia rede 

municipal de ensino, na biblioteca municipal e na feira do livro; 

e) Implementar açôes de incentivo e acesso a leitura; 

f) Palestras interativas, saraus literários, montagem de exposiçOes e vernissage; 

g) Valorizaçào dos autores do municIpio; 

h) Realizaçào de atividades também no Distrito de iurucê; 
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Artigo 3: Para realização dos objetivos desta lei o Poder Executivo poderá: 

I- Estabelecer parcerias corn instituiçöes póblicas e privadas; 

II- Celebrar convénios corn órgâos do Governo Federal e Estadual, assim coma 

corn outros municIpios; 

Ill- 	Promover ampla divulgação junto aos meios de comunicacäo. 

Artigo 4: 0 Poder Püblico Municipal poderá fornentar as condiçoes necessánas para 

assegurar a efetivaimplernentaço da "SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA 

E BIBLIOTECA - DRTJOAO BAPTISTA BERARDO". 

Artigo SQ: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposicöes em 
contrário. 	- 	-- --- - 	- 	- 

	

Jardinopolis, 18 de juiho de 2018. 	- 

REGISTRADO E PUB-LICADO th  Secretaria - da :cnln  Municipal de JardinOpolis-
SP, aos dezoito dias do més de jutho de 2018. 

ui 	stave de Sousa 
0  Secretarl o 	. 

Ca ara unicipal de JardinOpolis-311 


