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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O hábito da leitura é um dos maiores desafios que precisamos enfrentar, tanto na
cidade quanto no Estado e no País.
Porto Alegre, felizmente, figura entre uma das cidades com maiores índices de
leitura do País, o que nos deve ser motivo de orgulho, porém não deve ofuscar as dificuldades de
acesso à leitura que a população ainda tem, seja a livros, periódicos ou impressos de qualquer
ordem.
Como podemos ver no gráfico abaixo, segundo dados do Ministério da Cultura,
Porto Alegre é a cidade com maior índice de leitura de jornal entre as capitais:
Percentual de Leitura de Jornal nas Capitais

Nota: O gráfico mostra o percentual de leitura de jornal nas capitais. Os
percentuais variam entre 68% e 28%; e a média é de 40,22%. A leitura de
jornal é mais elevada em Porto Alegre e Rio de Janeiro.1

Bem sabemos que este tema é fundamental para a qualidade de vida da
população, particularmente para a formação de cidadãos críticos e conscientes do seu papel de
sujeitos da história.
Por outro lado, os dados que se referem ao acesso, que se expressa na evolução
das bibliotecas públicas, infelizmente, não acompanham os índices altamente positivos do
percentual de leitura. Ainda segundo os dados do Ministério da Cultura, a evolução das
bibliotecas públicas no Rio Grande do Sul apresentou, comparativamente, o menor percentual da
Região Sul, conforme nos evidencia a tabela a seguir.
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Evolução das Bibliotecas Públicas no Brasil por Unidade Federativa
Nota: Todas as regiões apresentaram
evolução positiva no período. Destaque
para Roraima, Piauí, Sergipe e Mato
Grosso, todos com uma evolução acima
de 10%.2

Evidentemente, isso nos remete à necessidade de termos uma política pública que
incentive o hábito da leitura, incrementando a curva ascendente de Porto Alegre, e também que
aumente a possibilidade de acesso público aos livros, jornais, revistas, etc.
Algumas iniciativas nos trazem bons exemplos. O projeto independente chamado
“Estante Pública” instalou em Porto Alegre estantes nas paradas de ônibus das Avenidas Nilo
Peçanha e 24 de Outubro. A experiência tem sido bastante interessante e bem acolhida pela
população local.
Como sabemos, as paradas de ônibus são lugares de grande circulação na Cidade,
e o momento da espera do ônibus é bastante propício à leitura. A seguir, podemos verificar a
simplicidade e a eficácia do Projeto, que, se aprovado por esta Casa, poderá contribuir para a
construção de um ambiente solidário e de troca de conhecimentos na Cidade, sem grandes custos
ao Poder Público.
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Sendo assim, consideramos de grande importância que esta Casa, consciente da
necessidade de incentivo à prática da leitura e da ampliação do acesso público aos livros, jornais,
revistas, etc. em nossa Cidade, dê um exemplo ao País e se posicione pela aprovação desta
Proposição.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2009.

VEREADORA FERNANDA MELCHIONNA
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PROJETO DE LEI

Estabelece a instalação, pelo Executivo
Municipal, de estantes de livros públicas nos
espaços das paradas de ônibus do Sistema
de Transporte Público de Passageiros do
Município de Porto Alegre, na proporção
de, no mínimo, 1 (uma) para cada região do
Orçamento Participativo.

Art. 1º O Executivo Municipal instalará estantes de livros públicas nos espaços
das paradas de ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros do Município de Porto
Alegre, na proporção de, no mínimo, 1 (uma) para cada região do Orçamento Participativo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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