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LEI Nº 2641/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Institui a “Semana do Livro, 

Leitura e Literatura” no   

Município   de Parelhas/RN, e dá 

outras providências.  

                                                                                                

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS/RN; 

Faço saber que a câmara Municipal de Parelhas-RN, aprovou e eu 

sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º   Fica   instituída, no Município de Parelhas, a “Semana do Livro, Leitura 

e Literatura”, a ser comemorada de 02 (dois) a 08 (oito) de novembro de cada 

ano. 

Parágrafo único. A realização e acompanhamento dos eventos que comporão a 

“Semana do Livro, Leitura e Literatura” serão de responsabilidade do Poder 

Público Municipal, podendo, para tanto, serem celebradas parcerias com o setor 

privado. 

Art. 2º A “Semana Municipal do Livro, Leitura e Literatura” terá como 

objetivo: 

I - estimular o hábito de leitura; 

II - incentivar o surgimento de novos leitores e escritores; 
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III - promover atividades literárias nas escolas, bem como nos demais 

equipamentos públicos, tais como praças, departamentos públicos, dentre 

outros. 

Art. 3º A definição da programação, assim como execução da “Semana 

do Livro, Leitura e Literatura” deverá ficar a cargo da Secretaria de Educação, 

Cultura e Esporte, que poderá estabelecer parceria com outras secretarias das 

esferas municipal e estadual, ou mesmo com o setor privado. 

Parágrafo único. Na programação referida no caput deste artigo poderão, 

exemplificativamente, ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

I – saraus; 

II – oficinas de leitura e contação de histórias para as mais diversas faixas 

etárias; 

III – palestras acerca da importância da leitura para o desenvolvimento humano; 

IV – bienais; 

V – atividades de fomento ao empreendedorismo ligado à comercialização de 

livros novos e usados; 

VI – campanhas de doação e troca de livros usados. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às 

disposições em contrário. 

 

 Parelhas, em 20 de dezembro de 2021. 
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TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
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