Estado de Santa Catarina
Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI

RESOLUÇÃO Nº 006/2020

CRIA O PROJETO “VIRE À PÁGINA”, DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI
(AMAI).

AMELIO REMOR JUNIOR, Prefeito Municipal de Ouro Verde e Presidente da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI), no uso de suas atribuições estatutárias, que lhe são
conferidas pelo art. 26, promulga a seguinte Resolução:

CONSIDERANDO a Remição é um estatuto previsto na LEP (Lei nº 7.210/84) que possibilita ao
condenado reduzir o tempo de permanência na prisão por meio do trabalho e/ou do estudo regular.
CONSIDERANDO a crescente participação de entidades da sociedade civil na execução de
serviços públicos, nas diversas modalidades de parceria previstas na legislação;
CONSIDERANDO a experiência exitosa da AMAI em projetos sociais;
CONSIDERANDO a deliberação da Assembleia Ordinária de Prefeitos, realizada no dia 28 de
agosto de 2019.
CONSIDERNDO A leitura como elemento facilitador de uma tomada de consciência de
pessoas privadas de liberdade e consequentemente um estímulo a reinserção social;

RESOLVE:
Art. 1º. Fica criado o Projeto “VIRE A PÁGINA”.
Art. 2º. O Projeto “VIRE A PÁGINA” têm por objetivo ‘incentivar e aproximar o preso do universo literário
como ferramenta no processo da cidadania.
Art. 3º - A AMAI incentivará a doação de livros por meios de campanhas entre seus municípios associados
e redes do sistema Fecam.
Art. 4º - Os exemplares mencionados no artigo anterior serão destinados ao Presídio Regional de Xanxerê
para serem integrados ao Projeto Despertar Pela Leitura do governo do estado.
Art. 5º - Os livros excedentes serão destinados as bibliotecas municipais da região da Amai, em sistema
de rodízio e consulta aos Secretários Municipais de educação ou ainda, para entidades socioassistenciais.
Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Xanxerê, SC, 27 de janeiro de 2020
‘
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Presidente da AMAI
Prefeito Municipal de Ouro Verde

