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À 
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As primeiras bibliotecas de que se tem notícia remontam ao período 

antes mesmo da invenção do próprio livro. As chamadas bibliotecas minerais, por 

serem acervos constituídos por blocos de argila com escritos cuneiformes, foram 

descobertas na Mesopotâmia, e datam de 2.500 anos antes de Cristo! 

Babilônios, assírios, persas, chineses, egípcios e outras civilizações 

da Antiguidade também possuíam suas bibliotecas, constituídas por papiros e 

pergaminhos escritos à mão. Infere-se que a famosa Biblioteca de Alexandria, no 

Egito, teria de 40 a 60 mil rolos de papiros manuscritos em seu acervo. 

Com a invenção do papel pelos árabes e, posteriormente, com a 

invenção dos livros, as bibliotecas se tornaram mais comuns. No entanto, em função 

da elitização da educação na época, as bibliotecas só eram acessadas por pessoas 

ricas, letradas ou por constituintes da Igreja Católica. Durante a Idade Média, período 

de maior dominação da Igreja sob o Estado, as bibliotecas ocidentais quase foram 

extintas, devido à censura e à queima de livros considerados hereges. 

Somente no século XVI, as bibliotecas passaram a ser mais 

difundidas, tornando-se centros detentores e armazenadores do conhecimento, 

democratizando a informação nas mais diferentes áreas do conhecimento humano e 

passando a ter caráter intelectual e civil. 

No Brasil, a primeira biblioteca oficial foi a Biblioteca Nacional e 

Pública, fundada na cidade do Rio de Janeiro em 1825. 

Em um mundo que se torna cada vez mais hiperconectado e virtual, 

o papel das bibliotecas nas comunidades, nas universidades e nos centros culturais 

tem sido subvalorizado. Porém, mais do que um local onde são armazenados livros, 

as bibliotecas resistem, sendo lugares em que as pessoas podem se reunir para 

explorar, interagir, aprender e ensinar. 

As bibliotecas têm uma importância enorme na história da nossa 

civilização, sendo os locais onde todo ou grande parte do conhecimento produzido por 

determinada civilização ou grupo de pessoas era armazenado, em diferentes épocas e 

eras. A partir do conteúdo de uma determinada biblioteca, é possível conhecer toda a 

história do povo que a construiu. 
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Esta Casa de Leis não poderia ficar alheia à toda história da 

Biblioteca de nossa cidade que foi reinaugurada em um prédio que também tem a sua 

historia.  

Com isso os munícipes participaram de um evento muito agradável e 

divertido, pois teve: muita musica boa e a participação de vários personagens da 

historia em quadrinhos como os TRÊS PORQUINHOS E O LOBO MAL. 

Isto posto, apresento á Mesa, obedecidas as formalidades de praxe e 

ouvido o plenário, Moção de Congratulações a Secretaria de Turismo e cultura 

pela Reinauguração da Nossa Biblioteca, que foi no dia 07 de Maio do corrente. 

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada 

para a Secretária Maria Das Graças Hansen Albaran, que na certa transmitirá nossas 

congratulações aos demais participantes que fizeram um trabalho magnífico para esse 

evento acontecer, na Secretaria de turismo e cultura que está localizada na Rua José 

Alves Gedes. Nº 1003 Centro. 

Secretaria da Câmara Municipal, 08 de Maio de 2019 

As.) VEREADOR ÂNGELO ROBERTO TORRES 

VEREADOR AFONSO LOPES SILVA 

VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO 

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

VEREADOR CRISTIANO JOSÉ CECON 

VEREADOR DAVID HILARIO NETO 

VEREADORA INALDA LÚCIO DE BARROS SANTANA 

VEREADOR JOSÉ MUNIZ 

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

VEREADOR RODRIGO DA SILVA BLANCO 

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 14 de maio corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 15 de maio de 2019. 

 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
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