Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

,DE2.021
MOÇÃO N° 06
Propõe APLAUSOS ao "Setembro Azul"
em alusão ao Dia Mundial da comunidade
surda, estabelecido no dia 26 de setembro,
conforme dispõe.

SENHOR PRESIDENTE.

Considerando que o Setembro Azul pode ser
entendido como o marco fundamental que diz respeito à mobilização nacional
na defesa das escolas bilíngue para surdos e da política de educação especial
em escolas especiais.

Considerando que a cor azul em alusão a
comemoração da data foi escolhida em homenagem aos surdos mortos pelo
sistema nazista que os identificava com uma faixa azul no braço.
Considerando que o surdo(a) é aquele que tem total
ausência da audição, ou seja, que não ouve nada. É considerado parcialmente
surdo aquele que ouve de modo funcional com ou sem prótese auditiva. Entre os
tipos de deficiência auditiva estão a condutiva, mista, neurossensorial e central.
Considerando que o dia 26 de setembro foi
instituído como o dia Nacional do Surdo por ser a data de inauguração do Instituto
Nacional de Educação de Surdos - INES em 1857, no Rio de Janeiro, que foi a
primeira escola para Surdos do Brasil. O INES é referência nacional na Educação
de Surdos, mantido pelo Ministério da Educação e Cultura.
Face ao exposto:
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Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, propõe
seja consignado nos anais da Casa, votos de congratulações e aplausos ao
Setembro Azul em alusão ao Dia Mundial da comunidade surda, comemorado
anualmente no dia 26 de setembro, com o objetivo de divulgar essa efeméride,
mês marcado por diversos eventos voltados a conscientização sobre a
acessibilidade e a comemoração das conquistas obtidas pela comunidade surda
ao longo dos anos
Do deliberado pela Casa, que seja cientificado do inteiro
teor desta propositura, a comunidade surda de nosso município, representada
pelo Sr. Daniel Sérgio Botaro, com sede na Av. Tancredo de Almeida Neves,
n01775 neste município.
Sala "Ulysses Guimarães", 02 de

emro de 2021.

Ver. CIANI VIEIRA
("Luciano da\aúde")

,Ver. NATALINO ANTONIO DA SILVA
(P.S.D.B.)

Ver. GUILRERME DE SOUSI CAMPOS
Presidente
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