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PROJETO DE LEI Nº 022, DE 11/04/2022. 

“Dispõe sobre a criação do Cheque-Livro 

aos alunos da rede pública municipal, 

estadual e particular de ensino e dá 

outras providências”. 
 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo, 

no uso das suas atribuições legais, 

 

A P R O V A : 

 
Art. 1º Fica instituído o CHEQUE-LIVRO a ser concedido aos 

alunos regularmente matriculados nas escolas da rede pública Municipal, Estadual 

e Particular de ensino, com o objetivo de incentivar a leitura; a saber: 

Parágrafo Único. Alunos da: 

1 – Educação Infantil (Etapa I e II); 

2 – Ensino Fundamental; 

3 – Educação de Jovem e Adulto (EJA). 

 

Art. 2º Será concedido um CHEQUE-LIVRO por aluno, no valor 

de R$ 20,00 (vinte reais), a ser utilizado exclusivamente para a compra de livros 

junto às editoras, distribuidoras ou livrarias que participarem da Feira do Livro, 

sendo vedada a sua troca por dinheiro. 

§1° - O CHEQUE-LIVRO é nominal e intransferível, devendo, 

obrigatoriamente, constar o número da matrícula do respectivo aluno. 

§2° - Os impressos dos CHEQUE-LIVRO conterão o logotipo da 

respectiva edição da Feira do Livro. 

§3° - Nos casos em que o custo do Livro for maior que o valor do 

CHEQUE-LIVRO, o aluno, caso queira, complementará o seu valor. 

§4° - Nos casos em que o custo do Livro for menor que o valor do 

CHEQUE-LIVRO, será necessário adquirir outro título literário, até alcançar o 

valor estabelecido no caput desse artigo. 

§5° - O valor do CHEQUE-LIVRO definido no caput desse artigo 

poderá ser atualizado nos anos subsequentes à entrada em vigor desta Lei, via 

Decreto do Poder Executivo. 
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Art. 3º A editora, distribuidora ou livraria que receber o 

CHEQUE-LIVRO, deverá requerer o seu pagamento junto à municipalidade no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias após o término da Feira do Livro. 

Parágrafo Único. O pagamento será realizado mediante a 

apresentação do respectivo CHEQUE-LIVRO e a sua nota fiscal no prazo de até 

10(dez) dias após o reconhecimento da despesa. 

 

Art. 4º Fica alterado os Programas: 9011(Atenção ao Ensino 

Fundamental) e 9013 (Apoio à Formação Estudantil), constantes da LDO- Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 4.338 de 22/06/2021, alterando  METAS E 

AÇÕES para o corrente exercício. 

 

Art. 5º Fica aberto junto à seção de Contabilidade Municipal, 

créditos adicionais especiais para custear as despesas, o valor total de R$ 

44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais), para cobertura de despesas com ações 

do “Cheque-Livro” com as seguintes dotações orçamentárias: 

Local: 021304 - Educação Básica - Fundamental 

12.361.9011 Atenção ao Ensino Fundamental 

10.361.9011.2016.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.32.00 Material, bem ou serviço p/Distribuição Gratuita 

R$33.800,00 

Fonte: 0.05.11 – Recursos Federais 

Vínculo: 200.001 – Salário Educação 

Local: 021305 – Assistência a Estudantes 

12.362.9013 Apoio à Formação Estudantil 

12.362.9013.2020.0000 Apoio a Estudantes 

3.3.90.32.00 Material, bem ou serviço p/Distribuição Gratuita 

R$10.200,00 

Fonte: 0.01.00 – Recursos Tesouro 

Vínculo: 110.000 – Geral. 

 

Art. 6º O presente crédito será coberto com recursos provenientes 

do superávit de exercício anterior. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições contrárias. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 11 de abril de 2022. 

 

 

 

VINÍCIUS MAGNO FILGUEIRA 

Prefeito Municipal 
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MENSAGEM DE JUSTIFICATIVA 

 

 Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Guará e 

Excelentíssimos Vereadores. 

 O presente projeto de lei dispõe sobre a criação do Cheque-

Livro aos alunos da rede pública municipal. 

 Será realizado um evento pela municipalidade denominado 

“Feira do Livro”. 

 Investir na cultura é investir na própria sociedade. 

 Ainda, é importante incentivar o hábito na leitura. 

 Ter a leitura como um hábito traz diversos benefícios em todas 

as fases da vida e, na infância, o impacto dessa atividade é ainda maior.  

 Criatividade, facilidade de expressão e comunicação, 

habilidades linguísticas e memória são apenas algumas das características 

exercitadas pelo contato desde cedo com os livros.  

 As crianças e adolescentes se tornam, também, mais curiosas 

e dispostas a conhecer o mundo que as cerca, que é repleto de textos e palavras. 

 No longo prazo, muitos desses pequenos leitores demonstram 

maior capacidade de concentração, desempenho no aprendizado e apropriação de 

atividades artísticas e cognitivas. No futuro, têm mais chances de se tornarem 

jovens com senso crítico e conhecimento sobre outras realidades e, por isto, a 

importância dos livros vai muito além do processo escolar, se estendendo ao longo 

de toda a vida. 

 A criança que não exercita a leitura pode apresentar grande 

dificuldade não apenas em interpretar textos, mas também em interpretar o mundo 

ao seu redor. Para além do entendimento das palavras, o domínio da linguagem 

permite ao jovem compreender e organizar idéias complexas, associar conceitos 

e informações, além de ampliar sua visão sobre diversas situações do cotidiano. 

 Nosso mundo tem cada vez menos leitores, e os calhamaços 

de papel juntam pó nas prateleiras enquanto muitos preferem se entreter apenas 

com meios tecnológicos. Esse é o principal obstáculo que os livros têm 

encontrado, pois nem sempre conquistam as novas gerações acostumadas a 

receber informação em outros formatos e em ritmo mais veloz. 
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Ainda, devemos ater ao grave fato de que nossos índices 

relacionados à educação sofreram uma forte rede e precisamos reverter esta 

situação com a maior urgência. 

 Por essa razão, apresentamos para avaliação e análise de 

Vossas Excelências o presente projeto de lei, rogando aos nobres edis pela sua 

aprovação. 

 

 

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA 
Prefeito Municipal 
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