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INDICAÇÃO Nº 108/2022

ASSUNTO: APRESENTA ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) E A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA DOS
TRABALHOS PARLAMENTARES NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARANDAÍ.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 137, do Regimento Interno, a
presente indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo a
necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar-se de um atendimento à comunidade.

Apresento o Anteprojeto de Resolução, com o objetivo de implantar um serviço
de atendimento ao cidadão na linguagem de sinais. É uma ação que reforça a luta pelo
reconhecimento dos direitos  do cidadão com deficiência auditiva. 

Propósito deste projeto é permitir aos surdos o direito de participar e interagir
nas atividades realizadas no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores, e ou, ainda assistir
pelas redes sociais, pois haverá um intérprete de Libras para efetivar a comunicação entre surdos
e ouvintes.

Segue anexo, minuta do anteprojeto.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 19 de agosto de 2022.

MARCOS FELIPE DA SILVA
-Vereador-
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ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO Nº _____/2022

INSTITUI A LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS (LIBRAS) E A TRADUÇÃO
SIMULTÂNEA DOS TRABALHOS
PARLAMENTARES NAS SESSÕES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ.

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal,
APROVA:

Art. 1º Fica assegurado aos surdos e deficientes auditivos o direito à inclusão, à comunicação e à
informação através da tradução simultânea, por intérpretes do sistema LIBRAS, dos trabalhos
parlamentares da Câmara Municipal de Carandaí/MG.

Parágrafo único. As sessões plenárias (ordinárias e extraordinárias) e as sessões solenes da
Câmara Municipal, bem como, as transmissões nas redes sociais, serão traduzidas
simultaneamente por intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e demais recursos de
expressão a ela associados.

Art. 2º Para executar o disposto nesta Resolução, a Câmara Municipal poderá contratar
intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e firmar convênios/parcerias com órgãos e
entidades públicas ou privadas que atuem no atendimento de surdos e deficientes auditivos.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 19 de agosto de 2022.

MARCOS FELIPE DA SILVA
-Vereador-


