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RESOLUÇÃO  MD   Nº 10/2022

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, amparada pelo Art. 63 do
Regimento Interno e Arts. 38 da LOM, apresenta a seguinte Resolução da Mesa Diretora:

 Considerando a importância da promoção de ações de inclusão social das pessoas com
deficiência visual;

Considerando a relevância no desenvolvimento de projetos que garantam acessibilidade e
promovam conscientização da sociedade sobre os desafios das pessoas com deficiência;

Considerando que, segundo dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) de 2010, 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual.
Desse total, 6,5 milhões apresentam deficiência visual severa, sendo que 506 mil têm perda total da
visão (0,3% da população) e 6 milhões, grande dificuldade para enxergar (3,2%);

Considerando que a realização deste projeto não implicará em custos ao Poder Legislativo
Municipal;
            Considerando que há interesse público envolvido no Projeto;
             Considerando que o Poder Legislativo de Campos Novos possui interesse na Parceria;

RESOLVE:

Art. 1º  Fica autorizada a realização de uma Mostra de Artes com a exposição "Tacto
Esthesia - O Tocar da Paisagem" nas dependências da  Câmara Municipal de Vereadores de Campos
Novos, nos dias 22, 23 e 24 de agosto do corrente ano. 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Câmara de Vereadores, 05 de agosto de 2022.

Celina Maria Manfroi Cassiano Barros
Presidente da Mesa 

Rui Jorge Tomazoni Darcy Rodrigo Pedroso
Vice-Presidente 1º Secretário

João Nilso de Oliveira
2º Secretário
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