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INDICAÇÃO 033/2021
AUTOR DA MATÉRIA: Luís Alberto de

Souza – Vereador

Luís Alberto de Souza, vereador , com assento nesta casa de Lei e que esta subscreve, requer que
após tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em epigrafe a
seguir :
INDICO ao Prefeito Municipal, Exmº. Sr. Francisco de Paulo Freitas, que determine as
Secretarias competentes reative a biblioteca e reforme o espaço físico principalmente o piso e
instalação de prateleira reforçada.

JUSTIFICATIVA
Ano de 2020 a biblioteca Sebastião de Freitas Evangelista não funcionou e agora já há seis
meses da gestão 2021/2024 a biblioteca ainda está desativada. Há necessidade de reativar este
projeto reformando o espaço físico principalmente o piso e instalar prateleiras reforçadas e
duradouras que sustenta o peso dos livros, enfim um ambiente agradável para pesquisa e leitura
de fácil acesso para toda a comunidade Santanense com acessibilidade para os portadores de
deficiência.
Uma biblioteca com lugar próprio que se torne de fato um espaço de referência para a cultura da
cidade.
Deve-se organizar a biblioteca, com a participação de profissionais, se possível uma
bibliotecária ou atendente de biblioteca ou até mesmo professores que estão fora de sala de aula
para trabalhar e assim evitar mais gastos para administração.
Na sociedade em que vivemos, a leitura assume um papel importantíssimo na promoção do
desenvolvimento cultural, científico, político e, consequentemente, econômico dos povos e dos
indivíduos. Por isso, tanto se tem refletido sobre a forma de incentivar e motivar as pessoas para
a leitura, em especial as crianças, os jovens e os universitários, que ainda não criaram e
enraizaram esse hábito tão enriquecedor, e isso tem que ser pautado com frequência.
Ativar a biblioteca Sebastião de Freitas Evangelista com protocolos de segurança específicos que
atendam plenamente a reabertura da mesma seguindo-se medidas básicas de higiene, de acordo
com o organismo nacional de saúde e de vigilância sanitária.
É importante ressaltar que medidas sanitárias higiênicas mais intensivas sejam realizadas nas
coleções (livros, revistas e demais recursos informacionais) que compõem o acervo da
Biblioteca.
Para reabertura do espaço da Biblioteca deverá ser feita com antecedência a higienização geral
do local e pormenorizada, durante todos os dias de funcionamento, por repetidas vezes, onde o
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pessoal de serviços gerais deverá ser orientado para novas atitudes, por meio de procedimentos
detalhados de limpeza das instalações físicas, dos equipamentos, mobiliários, do acervo de livros
e demais documentos, em que os profissionais deverão usar todos os equipamentos básicos de
segurança individual (EPI) para sua proteção no trabalho como luvas, máscara e oferecer estes
equipamentos aos que ali forem para fazerem suas pesquisas.

Diante do exposto e certo da compreensão dos senhores representante desta Egrégia Casa
Legislativa, para que proceda na aprovação unânime da presente indicação, e posterior o
atendimento do Executivo Municipal, que aqui foi sugerido, desde já agradece.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 22 de Junho de 2021.

Luís Alberto de Souza
Vereador proponente
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