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--Fr.GÍ8Institú o "Dia da Pessoa com Visão Monocular"
no Município de Cascavel e dá outras providências.
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A Càman N{unicipal de Cascavel, Estado do Paranâ, 
^proy^:

Art. 1" Esta lei institui no Calendátio Oficial de Eventos do Município de Cascavel,

o "Dia da Pessoa com Visão Monoculat", a ser celebtado sempre no dia 5 do mês de maio
de cada ano.

Art,2" Esta lei eritra em vigot na data de sua publicação.

Palacto José Neves Formighieri, 68" aniversário de Cascavel.

Cascavel, 9 de yulho de 2020.

g 'Pwr-À
Policial Madril
Vereadot/PSC

Justificação

O refetido projeto visa inclúr o "Dia Municipal da Pessoa com Visão Monocular"
em âmbito municipal, pois a data visa conscientizat a população sobte a inclusão social de

pessoas com visão em apenas um olho, o que resulta na limitação da noção de ptofundidade
e na redução de campo pedfédco.

Importante destacat que a Organtzaçào Mundial de Saúde (OMS) classifica a visão
monoculat como deficiência visual em razão da perda da visão binocular (nos dois olhos)
no processo de fotmação da visão. Essas pessoas âpresentam limitações médicas,
psicossociais, educacionais e ptofissionais, além disso, são alvos de discriminação.

Cumpre salientar que a mão sobte um dos olhos é o símbolo que ÍepÍesenta as

pessoas com deficiência visual que enxergam com apenas um olho. Os monoculares têm a

sensação tridimensional limitada, portanto, essâs pessoas apresefltam noção de
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profundidade bastante limitada. O símbolo serve de orientaçáo para que a população
identifique os monoculates nas mais diversas situações.

Destarte a origem da data faz rcferêncta ao dia em que o Superior Tribunal deJustiça
(STJ) reconheceu a visão monocular como deficiência, desde então as pessoâs com a

deficiência têm conseguido de forma plena seus direitos judiciais seÍem reconhecidos e

respeitados, garantindo a eles uma melhor qualidade de vida.

Sendo assim, importante destacar que a nível estadual a lei 20.233 de 4 de junho de
2020 institui o para todo o Estado o dia 5 de maio como sendo o dia da Pessoa com Visão
Monoculat.

Ante as razões expostâs, submete-se o mesmo à análise pelos membros desta Casa,

com a ceÍteza de sua aptovaçào.
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