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 RESOLUÇÃO Nº 1.205, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe  sobre  a  identidade  visual  da
Câmara de Vereadores de Rio do Sul.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL.  Faço
saber que no uso de suas atribuições regimentais, disposto no Inciso XXIX, do art.
37,  a  Câmara  Municipal  decreta  e  a  Mesa  Diretora  promulga  a  seguinte
Resolução:

Art. 1o Esta Resolução tem por objetivo instituir e regulamentar o uso da
identidade visual do Poder Legislativo de Rio do Sul.

Art.  2o Fica  determinado  que  a  identidade  visual  do  Poder  Legislativo
Municipal,  em todos os seus documentos oficiais,  assim entendidos os que se
referirem à atividade político-administrativa no âmbito da Câmara de Vereadores
de Rio do Sul, tenham eles caráter interno ou externo, será composta do imagotipo
com a seguinte simbologia, nos termos do Anexo Único:

I – Escudo: em formato de “U”, e usado como metáfora para a honra do
Poder Legislativo; 

II  –  Água:  em formato do encontro  dos rios,  representa a  facilidade do
Poder  Legislativo em se adaptar  aos diferentes caminhos,  a  transparência e a
união de forças;

III – Árvore: árvore símbolo do município de Rio do Sul, nos termos do art.
8º da Lei nº 5.675, de 3 de dezembro de 2015, a Canela Sassafrás simboliza o
desenvolvimento, o compartilhamento dos frutos, a força e a proteção.

Art. 3o Compondo a identidade visual do Poder Legislativo Municipal, além
do símbolo gráfico constante do art. 2º da presente Resolução, fica estabelecido o
logotipo  “CÂMARA DE  VEREADORES  DE  RIO  DO  SUL”,  sempre  em  letras
maiúsculas, com a seguinte tipografia:

I – “CÂMARA DE VEREADORES DE” na tipografia Gibson Regular;
II – “RIO DO SUL” na tipografia Gibson Bold, sempre de forma destacada e

isolada, imediatamente abaixo de “CÂMARA DE VEREADORES DE”.
Parágrafo único. O nome “CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL”

poderá estar colocado lateralmente a logomarca ou centralizado na parte de baixo,
conforme Anexo Único.

Art.  4o A  reprodução  da  identidade  visual  poderá  ser  feita  por  meio
audiovisual,  impresso  ou  digital,  nas  diferentes  mídias,  levando-se  em
consideração as dimensões, a tipologia e as áreas de preservação necessárias
para a inclusão do texto institucional, sempre na cor preta e com fundo branco, ou
na cor branca, com fundo inteiramente preto.

Parágrafo  único.  Fica  autorizado  ao  setor  de  Comunicação  Social  a
utilização  de  diferentes  cores  do  imagotipo,  quando  alusivas  a  datas
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comemorativas que compõem o calendário oficial do município de Rio do Sul.

Art. 5o O imagotipo da Câmara de Vereadores de Rio do Sul deverá ser
adotado por todos os Gabinetes e Setores da Câmara Municipal de Rio do Sul,
ficando  o  setor  de  Comunicação  Social  responsável  por  disponibilizar  aos
Gabinetes e aos demais Setores do Poder Legislativo Municipal a via digital  do
imagotipo, do símbolo gráfico e do logotipo.

Parágrafo  único.  Os  Gabinetes  da  Câmara  somente  poderão  utilizar  o
imagotipo  na  cor  preta  e  com  fundo  branco,  ou  na  cor  branca,  com  fundo
inteiramente preto.

Art. 6o É facultada a utilização apenas do símbolo gráfico, isoladamente,
desde que com autorização prévia e coerente com o projeto gráfico a ser adotado.

Art. 7o Passa a integrar a presente Resolução, como Anexo Único, o Manual
de Aplicação da Marca da Câmara de Vereadores de Rio do Sul.

Art. 8o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 19 de setembro de 2022.

ERONI FRANCISCO DA SILVA
Presidente em exercício
[Assinado digitalmente]

EDUARDO FREITAS - DUDA
1º Secretário
[Assinado digitalmente]

MOACIR VIEIRA
2° Secretário
[Assinado digitalmente]
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