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Projeto de Lei nO"']f) 12018

"Institui a Política Estadu

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° É instituída a Política Estadual de Leitura conto meio de promover o
incentivo à leitura.

Parágrafo único. A Política Estadual de Leitura será implementada pelo Estado,
por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura - SECUL T.

Art. 2° A universalização do direito ao acesso ao livro é diretriz da Política
Estadual de Leitura.

Art. 3° Esta Lei destina-se a assegurar o direito fundamental de acesso à
informação e deve ser executada em conformidade com os princípios básicos da
administração pública.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Despachos, Estado do Pará, em 03 de abril de 2018.

Simão Robson Jatene
Governador do Estado do Pará



Assembleia Legislativa do Estado do PaQi
Gabinete do Deputado Estadual Ozório Juvenil

Justificativa:

Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados.

A presente proposição dispõe sobre a instituição da Política Estadual de
Leitura, que visa garantir o direito ao acesso à informação, a qual deverá ser executada em
conformidade com os princípios básicos da administração pública. Além de incentivar a
leitura.

A leitura sempre foi o meio mais efetivo do aprendizado e da interiorização de
conhecimentos. Ler é, antes de tudo, pertencer a um meio quê se renova a cada dia com
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diferentes formas, pensamentos e ideias; lendo o aluno estará apto para desbravar desafios
e ser dono do seu próprio conhecimento e usar a leitura como forma de integração.

A leitura é fundamentalmente importante para o processo de desenvolvimento
do aluno na fase escolar, e que a leitura, sem sombra de dúvida é fonte de conhecimento,
sabedoria e inspiração. Demonstrando assim, que a leitura só é legítima quando essa se
faz presente de todo ciclo da vida da pessoa.

O ato de ler faz com que o indivíduo leitor tenha respostas para o mundo e para
o que está acontecendo ao seu redor. Quando uma pessoa lê, ela passa a ter uma nova
opinião sobre o tema lido, desde política até assuntos relaciona?os à culinária. Desta
forma, se a criança é estimulada a ler desde pequena ela com certeza será um adulto
questionador e crítico, assim, o indivíduo que não lê não terá base literária e experiências
para formar opinião sobre qualquer assunto.

Pela relevância do exposto, solicito apoio dos nobres Pares para a aprovação da
presente propositura. ,,'

Palácio Cabanagem, Plenário Newton Miranda, Belém, ~3 de abril de 2018.
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Ozório Juvenil

Deputado Estadual PMDB
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