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Indica ao Executivo Municipal que institua  
oficialmente no município de Capão da 
Canoa, como meio legal de comunicação e 
expressão, a Língua Brasileira de Sinais-
Libras e o atendimento às pessoas surdas 

 

 

                 Requer-se, na forma do Inciso II do art. 39 da Lei Orgânica, após os 
trâmites regimentais, que seja enviada cópia da presente proposição ao Poder 
Executivo, para que realize as solicitações. 

     

Capão da Canoa, 18 de abril de 2018 

 

 

 

Vereadora Juliana Martin 

Líder da Bancada do MDB 

 

  Oficializada pela Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) é um conjunto de códigos gestuais usados para 
comunicação de pessoas surdas. Não depende ou descende da língua portuguesa, 
embora, por estar diretamente em contato, sofra a influência do Português. 
 Desde a oficialização da Libras, pouco se avançou na garantia da cidadania 
aos surdos, que representam cerca de 5% da população brasileira. Faltam ações 
efetivas do Poder Público para garantir a integração dessa significativa parcela da 
sociedade, que permanece à margem. 
 A formulação da presente propositura vai ao encontro de uma série de 
dispositivos legais e até convenções internacionais que dispõe sobre a integração da 
pessoa portadora de necessidade especial. Nesse aspecto incluem-se a Declaração 
Universal dos Direitos Lingüísticos e a Declaração Universal da Pessoa Deficiente, 
além das Leis Federais 7.853 (24/10/1989), 10.098 (19/12/00) e 10.436 (24/04/02), 
que oficializou a Libras. 

 Sendo assim, é que apelo aos Nobres Pares para que aprovemos a presente 
propositura, visando garantir que a pessoa surda tenha esta, plena e justificada, 
atenção do Poder Público Municipal. Desta forma, estaremos colaborando 
firmemente para a construção de uma sociedade mais justa, solidária, fraterna e livre 
de preconceitos. 
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ANTEPROJETO DE Nº____ /2018 
   (Autoria: Vereadora Juliana Martin) 

 

 

 

Institui oficialmente no município de Capão da 

Canoa, como meio legal de comunicação e 

expressão, a Língua Brasileira de Sinais-Libras e 

dispõe sobre o atendimento às pessoas surdas 

 

 

  

Art. 1º Fica reconhecido no município de Capão da Canoa, como meio legal de 

comunicação e expressão, a Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS e outros recursos de 

expressão a ela associadas 

 

 Parágrafo único Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, a forma de 

comunicação e expressão em que o sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, 

oriundo de comunicação e pessoas surdas. 

 

 Art. 2° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a oportunizar capacitação do 

quadro de servidores e de pessoas de outras instituições públicas ou privadas voltadas para o 

atendimento externo, através da Secretaria Municipal de Educação, para que possam servir de 

intérprete de Língua de Sinais – LIBRAS. 

  

 Art. 3º O Município garantirá inicialmente o atendimento através da Língua de sinais 

nas repartições públicas municipais, em especial na: 

  

 I – Secretaria Municipal de Saúde 

  

 II – Secretaria Municipal de Educação 

  

 III – Secretaria da Fazenda 

 

 IV – Secretaria de Assistência e Inclusão Social 

  

 Parágrafo único Nas repartições elencadas, o Município tornará público, através de 

cartazes adequados à comunidade surda, que dispõe de profissionais habilitados a comunicar-

se através da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS. 
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 Art. 4º  Fica autorizado o município a ceder profissionais habilitados a comunicar-se 

pela  Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, sempre que solicitado por entidade da sociedade 

civil para servir de intérprete em atividades eventualmente realizadas. 

  
 Art. 5º O Município fica autorizado para o cumprimento desta Lei a formar Parceria 

Público Privada com entidades sociais, cuja finalidade seja o atendimento de pessoas surdas. 
 

 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Ficando o Poder Público 

Municipal com um prazo de 12 (doze) meses para sua regulamentação. 
 

 Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário 
 

 

 

 

 

 

    Capão da Canoa, em ____ de ________ de 2018. 

 
 

 
 

Ver. Juliana Martin 
Autora do Anteprojeto de Lei 


