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Ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Rio Grande do Sul e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Cultura
do Estado do Rio Grande do Sul, sugere a
manutenção do funcionamento da Biblioteca
Pública Leopoldo Boeck, situada na Rua
República do Peru, n' 398, Bairro Jardim ltu-
Sabará.

Vem a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 58, inc. VI, da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre LOMPA e do art. 35, inc. XVI, al. c,, do
Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre, a Indicação em epígrafe, de
autoria do vereador Márcio Bens Ely.

Na presente indicação, submete-se a apreciação a proposição que visa a
manutenção do funcionamento da Biblioteca Pública Leopoldo Boeck, com o intuito
de prestar um serviço essencial a população, qual, sqa o acesso a leitura.

É o breve e sucinto relatório

Passando ao exame da presente indicação no âmbito das matérias de
competência desta Comissão, nos termos do art. 39, do Regimento da CMPA,
constatamos que o processo está devidamente instruído, e conforme a justiHlcativa da
presente indicação, entendemos de fundamental relevância a iniciativa, pois a
Biblioteca, é um importante instrumento de acesso à leitura por toda a comunidade da
localidade do bairro Jardim Sabará.

A biblioteca Pública Leopoldo Boeck, conta hoje com mais de 26 mil
livros catalogados e é frequentado por moradores de várias idades do bairro e,
inclusive, por usuários e funcionários da Unidade de Saúde Coinma, que funciona no
terreno à frente.

A biblioteca tem 24.800 livros catalogados, além de revistas, gibis e um
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espaço exclusivo para as crianças. Mensalmente, cerca de 500 livros são emprestados
e, aproximadamente, 100 pessoas utilizam o ]oca] para pesquisas, leitura ou trabalho.

Diante do exposto, o parecer desta Comissão manifesta-se pela
aprovação da presente Indicação.

Sala de Reuniões, 06 de fevereiro de 2020

Vice-Presidente e Relator
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