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A Câmara Municipal de João Pessoa resolve:

Art.  1º  -  Acrescentar parágrafo único ao artigo 81 do Regimento Interno da
Câmara  Municipal  de  João  Pessoa,  passando  a  vigorar  com  a  seguinte
redação:

“Parágrafo  Único  -  As  sessões  dos  incisos  I,  II,  III  e  IV  serão
realizadas  com  tradutor  e  intérprete  em  Língua  Brasileira  de  Sinais
(Libras)”. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa,15 de março de

2016.

_________________________
MARMUTHE CAVALCANTI

Vereador - PSD

EMENTA
Acrescenta  dispositivo  ao
regimento  interno  da  Câmara
Municipal de João Pessoa.
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JUSTIFICATIVA

A inclusão  é  o  tema  que  está  em  voga,  isso  porque,  a  busca  pela
concretização  de  transformar  João  Pessoa  numa  cidade  inclusiva,  onde  é
possível uma sociedade para todos é um sonho que pode se tornar realidade. 

O interprete de libras é uma ferramenta poderosa para a inclusão de
pessoas com deficiência auditiva, visando à sua inserção na vida produtiva,
cultural, educativa, social e política, ou seja, que tenham direito à participação
efetiva na vida societária. 

No Brasil,o número de pessoas com surdez é muito alto. De acordo com
os dados populacionais coletados pelo IBGE, o Brasil tem mais de 5 milhões de
pessoas com problemas relacionados à surdez. 

Tem-se falado bastante nos tempos atuais sobre a inclusão, mas o que
vemos, na realidade, é uma grande exclusão, pois muitas instituições ainda
negam o acesso do cidadão surdo ao conhecimento, isto é a contratação do
intérprete.  Escolas,  faculdades,  empresas,  serviços  públicos  necessitam
urgente da presença desse profissional que, atualmente, vem conquistando o
seu espaço. 

A ação desse profissional é uma ferramenta riquíssima na interação e
valorização dessas pessoas com deficiência auditiva, de forma que todas as
pessoas  independentes  de  suas  deficiências  possam  ter  conhecimento  e
participação do dia a dia do Legislativo Municipal.

Por  esses motivos e razões pedimos apoio  e aprovação aos nossos
pares.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa,15 de março de

2016.

_________________________
MARMUTHE CAVALCANTI

Vereador - PSD
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