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A Camara Municipal de Pindoretama, Estado do Ceara, Aprova:

Art.19 -Fica instituido o Dia do Escritor Pindoretamense,  que sera comemorado anualmente

no dia  L_ data do nascimento da llustre Professor, escritor e compositor da letra do
Hino de Pindoretama,  CLARISMUND0 SILVA PORTO.

Art. 29 -Por ocasi§o das comemora¢6es do Dia do Escritor  Pindoretamense o municipio devera,

sob a coordenac5o da Secretaria Municipal de Educacao, organizar  a Semana Litefaria de

Pindoretama, com programagao  voltada ao estimulo a leitura, promocao  de encontro literario

nas escolas pdblicas e privadas, promocao de  debates sobre temas relacionados a cultura, feira

do livro, palestra com escritores e outras a€6es.

Art. 39-Como medida de valoriza€5o dos escritores de Pindoretama, fica a Secretaria de

Educa€§o incumbida de dar prioridade a inclus5o dos livros dos Escritores de Pindoretama, na

lista dos livros paradidaticos utilizados a cada ano letivo na rede de educacao do municipio.

Art, 49-Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac5o.

Pindoretama,           de dezembro de 2019.

Albanes Fiuza
Presidente da Camara Municipal de PINDORETAMA-CE.



.':._,*.S

CAMARA MENICIPAL DE

PINDOREThRA

J  u STI  F  I  CATI  VA
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da palavra escrita, buscar mejos para manter a literatura viva para todas as gerac6es, estimular

a  pratica  da  leitura,  atrair  crian¢as  e jovens  para  o  mundo  literario,  enaltecer  e  incentivar  os

escritores do nosso municipio.

Considerando  que  ja  existe  o  Dia   Nacional     dos  Escritores,  queremos  com  essa     iniciativa

reservar urn dia especial no nosso  municfpio para   homenagear nossos escritores,   para tanto,

escolhemos  a  data  comemorativa  ao  aniversario  do  ilustre  professor  e  escritor  e  compositor

Clarismundo Silva Porto.

Nesse dia,   alem do homenagear os escritores locais,   dever5o ser realizadas a€6es voltadas ao

esti'mulo  a  leitura  e  da  escrita,     promocao  de  encontros  literarios  nas  escolas  pdblicas  e

privadas,    debates  sobre  literatura,  realizacao  de  feira  do  livro,  palestras  com  escritores    e
outras  ac6es  contribuindo   para  a  disseminacao  do  conhecimento     e  legado  da   producao

literaria  dos  nossos  escritores.  Essas  a¢6es  deverao  ocorrer  dentro  da  Semana  Literaria  de

Pindoretama a ser promovida sob a Coordenacao da Secretaria de Educacao e Cultura.

Alemdessasac6es,necessariosefaz,asensibilizagaodaadministracaomunicipalparaaadocao

dos  livros  dos  escritores  locais  dentre  os  livros  paradidaticos  adotados  pelo  municfpio  e  a

cria€5o  de  urn  banco  de  dados  que  conte  a  hist6ria  dos  nossos  escritores  bern  como  dos

contadores da historia oral do municfpio.

Em  face  ao  exposto  e  compreendendo  a  importancia  dessa  proposta  legislativa,  solicito  a

aprecia€ao e aprova€ao dos meus pares.
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