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MUNICIPAL DE CASCAVEL

m

daça de sua publicaçào, revr-rgadzs as disposiçôes em
\{é]1.-
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PRoJETo DE r.rr N" 6 L ,Duzo1
(Proponente; Vercadora Nadir Lor.cra/Avantc)
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Insdrui a pretniaçào "Leitc:r do Àno" uo âmbito das

escolas do ensino Êundamental cla redc pública

rnunicipal.

À Câmara lrlunicipal de Cascavei, Flstado do I'araná, aprova

Ârt, 10. Fica instituída a pr:emiaçào "Leitor do Ànci', ao f,rnal de cada ano letivo, para os

alunos do ensino Ê.rndamental, da rede de ensino pública municipal da Cidade dc Cascavel.

AÍt. 20. A premraçào dc que trata o art. 1o tlesta Lei, tem a íuralicladc de conúcionar o

interesse e o incentir.'o pela procura de ür.ros, por pâÍte de alunos do cnsino fundamental da tedc

pública municipal.

Àrt, 3" Cada üvto emprestado junto à bib[otcca escolar, o aluno que pcgou cmprcstad<r

dcverá set acompanhado pela bibLiotecária ou profcssotcs, dcvendo âprcselltat um brevc resumo

daqutlo que íoi lido, o qual será posteriormelte analisado e avalirdo pelos que o acompattharam.

Parágtafo único. Fica condicionado o resumo mímmo de 30 (tinta) linhas para poder se

valct dos prêmios.

Art. 4" Setào premiados os 3 (ttôs) alunos com maior númcro dc ürtos lidos cl!üante o âno

letivo, no âmbito do ensino fundamental das escolas púbücas municipars.

AÍ1. 5" Â homcnagcrn sctá fcita através de premiaçào colr r cntrcga de Dipkrma cle Honra

ao lr'{érito para cada um dos r.cnccdores, em sessào cla Câmara N{unicipal, a scr realizadr na primeÍa
quinzcna do môs dc Dezcmbto de cada ano, que será previarnentc agcndada pelo Presidentc cla

Câmara c comunicatla à Secrctaria N{unicipal cle Fitlucação.

Art. ó" Flsta Lei cntrará erl vigot na

co11( l aflo.
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Palácio José Nevcs Formighieri, 67" anivcrsário dc Cascavel.

Cascavel, 05 de junho de 2019.
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O prcseutc projcto de J,ci tem por ftna]idede fazer com que os elunos adquiram o gosto pel,r

leitura. Âtrar'és da lcinrra sr'ro dcscnvolviclas divcrsas habrhdadcs clos cstudrt.ttcs.

Os jovcns vivem imersos nâs flo\,?s tecnologias. Reccbern, portânto, müta infotmaçào

atra\'ós delas. Diante de taÍrtos a\.ânços tecnoltigicos, o ür-ro, de cefto modo, toÍÍIou-se obsoleto. O
que é lastirnável. Por isso, esse proicto r-isa ttâzer inteÍâção entre lir.ro e lcitor/aluno.

O livro deve sim conviver com essas inovações, pois o "c-book" é uma prova disso. C)

imprcsso também, pois é inegávcl, quão prazetos<.r folhcá-lo junto a si como um "amigo" inscparár,-el

c Frel.

Esse sentimcnto, p()r-tant(), precisa ser dcspertado nos n()ssos lorerls c potcficlais leitorcs.

Como lembra a frase dc Andró lr{aurois, "a lcirura dc urn brx':n liwo é um diálogo incessantc:

o livto fala e a alma rcsponde".

O hábito da leitura oferecc mútos bencfícios, tanto pa1'a o coÍpo como p^ta â mentc, como

ptolnovct o dcsenvoh'imento, apuÍâÍ o senso crítico, propotcic,nlr o enüet.ninento, ampliar o
conhccimento, enriqueccr o vocabulário, aprirnotar a escrita de rcdaçircs, minimizar drhculdades

acadêmicas, dcsenvolver o af€tô c reduzir o esucsse. Ou se)a, a leitura ó um d<:s pi.larcs da formaçàcr

do conhcciraento e do de senvoh-i.mcnto do io\.em esnrdante.

Dessc sentido a propositura aptcsentada, para a qual almejo dos nobtcs colegas aptovaçào.
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