
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DA CANOA

PEDIDO DE INDICAÇÃO Nº /2018

Vereadora Professora Lavina

 Indica ao Executivo Municipal sobre
 a Criação da Central de Intérpretes
 da  Língua  Brasileira  de   Sinais –
Libras e  Guias  – Intérpretes  para
Surdos-cegos,   no    Município   de
Capão da Canoa/RS.

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.

A  sugestão  da  criação  de  uma  central  com  equipe  de  intérpretes  no

município  visa  prestar  atendimento  diferenciado  às  pessoas  com  deficiência

auditiva e aos surdos-cegos por meio de serviços de tradução e interpretação,

onde  intérpretes  auxiliem  na  comunicação  das  pessoas  com  deficiência

acompanhando-os aos compromissos que exijam a presença de intérpretes, nas

repartições públicas.

A indicação é fruto de diversas reivindicações de pessoas com deficiência,

especificamente a deficientes auditivos e surdos-cegos, que têm manifestado as

dificuldades  de  comunicação  encontradas  em  situações  cotidianas.

        Os deficientes auditivos já alcançaram outras importantes conquistas, como

o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras), através da Lei Federal

n. 10.436, e a regulamentação do exercício da profissão de Tradutor e Intérprete

de Libras pela Lei n. 12.319, de 1º de setembro de 2010, entretanto, é preciso
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avançar em políticas públicas voltadas à área dentro do município de Capão da

Canoa.

Esta iniciativa permitirá um avanço nas políticas públicas em benefício às

pessoas com deficiência sob o princípio básico de que todos têm o direito de

exercer a cidadania em toda sua plenitude, responsabilidades e compromissos de

toda a sociedade.

Fator imprescindível para a aprovação desta proposição é a valorização

da dignidade desse público,  que perde inclusive sua autoestima por não ser

valorizado e comumente discriminado.  Diante da importância do tema, solicito

aos colegas vereadores, para que aprovem essa proposição.

Capão da Canoa, 03 de setembro de 2018

Vereadora Professora Lavina
PDT
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ANTEPROJETO DE Nº ______/2018

Dispõe sobre a Criação
da Central de Intérpretes da
Língua Brasileira de Sinais –
Libras e Guias – Intérpretes
para  Surdos-cegos,  no
Município  de  Capão  da
Canoa/RS.

Art.  1º  Fica  criada  a  Central  de  Intérpretes  da  Língua

Brasileira de Sinais - Libras e Guias-Intérpretes para surdos-cegos,

vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Capão da Canoa,

que prestará tratamento diferenciado as pessoas com deficiência

auditiva e aos surdos-cegos no Município de Capão da Canoa, com

o fornecimento de informações exatas acerca dos serviços públicos

municipais  através  de  atendimento  de  interpretação  para

deficientes auditivos e surdos-cegos.

§ 1º O atendimento presencial consiste em disponibilizar

intérpretes de Libras e guias-intérpretes, sempre através de prévio

agendamento,  nos  serviços  das  repartições  públicas  municipais,

que serão definidas pelo Executivo, para auxiliar na comunicação

dos deficientes auditivos e surdos-cegos,  com o objetivo de que

possam  receber  uma  adequada  prestação  do  serviço  público

municipal.
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Art. 2º A Central deverá ser composta por um número

mínimo permanente  de  intérpretes  e  guias-intérpretes  suficiente

para possibilitar a prestação do serviço de interpretação.

Art. 3º Para a concretização da Central de Intérpretes, a

Secretaria  poderá estabelecer  ações,  convênios  e  parcerias  com

órgãos públicos e entidades de direito público ou privado.

Art. 4º Competirá ao Poder Executivo o estabelecimento

de ações e a celebração dos convênios e parcerias de que trata o

Art.  3º  desta  lei,  visando  o  desenvolvimento,  a  execução  e  a

manutenção da Central.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei

no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua

publicação.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão  por  conta  de  dotações  orçamentárias  próprias,

suplementadas se necessário.

Art.  7o Esta  lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua

Publicação.

Capão da Canoa, 03 de setembro de 2018

       Vereadora Professora Lavina
PDT
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A acessibilidade na comunicação é um direito da pessoa

com deficiência auditiva e conjunta: auditiva e cegueira, e também

deve ser prioridade do Poder Público.

Desta forma, para garantir o acesso pleno das pessoas

com deficiência auditiva e dos surdos-cegos aos serviços públicos

municipais, esta proposta pretende criar uma Central de Intérpretes

da  Língua  Brasileira  de  Sinais  –  Libras  e  Guias-Intérpretes  para

surdos-cegos, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, que

proporcionará  atendimento  especializado  e  específico  aos

deficientes sensoriais. Estas pessoas terão acesso livre à Central,

podendo pessoalmente solucionar dúvidas do funcionamento dos

serviços públicos municipais,  além de receber orientação correta

quanto à utilização de tais serviços disponibilizados.

Novamente primo em destacar  a  situação dos surdos-

cegos,  que  necessitam  de  mais  atenção  da  sociedade  e

principalmente do Poder Público, uma vez que não possuem a visão

e a audição, precisando de auxílio na comunicação para que sejam

atuantes e participativos na sociedade em que vivemos. Outro fator

imprescindível para a aprovação desta proposição é a valorização

da dignidade desse público, que perde inclusive sua autoestima por

não ser valorizado e comumente discriminado.
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A Central possibilitará uma melhor qualidade de vida as

pessoas com deficiência auditiva e dos surdos-cegos no Município

de Capão da Canoa, promovendo um alcance social e a adequada

inclusão,  garantindo  mais  esse  direito  ao  cidadão,  prevalecendo

uma sociedade mais justa e igualitária de oportunidades.

Trata-se de um projeto de grande avanço para o alcance

da  plena  cidadania,  demonstrando  respeito  e  consideração  pelo

segmento. 

Capão da Canoa, 03 de setembro de 2018

Vereadora Professora Lavina
PDT
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