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Estado da Paralba

~                  CAMARA MUNlclpAL DE MAMANGUAPEmB
Casa Senador Ruy Carneiro

Gabinete Vereador Antonio Carlos Souza da Si]va

Exmo. Sr. Presidente.

APROVADOEM:-
0 Vereador infra-assinado apresenta a considerapao de Vossa Excelencia e do Colendo

Plenalo, o seguinte:

PROJET0 DE LEI: 016/2021

LU'„o##st":
PRESIDENTE

7oSECRETARlo

Am„ineeDAs,LVA
rsECRETARio

Disp6e sobre a inclusao de atividades
e    contetidos    relativos    da    lingua
brasileira   de   sinais  -  Libras  -  no
Curriculo   Escolar   no   Ambito   do
Municipio  de  MamanguapemB  e  d£
outras provid6ncias.

Art. 1°. 0 Sistema Municipal de Educapao de MananguapepB devera adotar as

medidasnecessdriasparaaefetivaimplantapaodainclusaodaLinguaBrasileiradeSinais

- LIBRAS - no curriculo escolar das instituig6es de ensino que o comp6em.

Pardgrafo dnico. Entende-se como Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS - a

forma de  comunicapao  e  expressao  em  que  o  sistema  lingulstico  de  natureza visual-

motora,comestruturagramaticalpr6pria,constituiumsistemalinguisticodetransmissao

de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas e/ou mudas do Brasil, na

forma estabelecida pela Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002.
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Art. 2° As instituig6es de ensino integrantes do Sistema Municipal de Educapao

de Mamangunpe#B, devem garantir ds pessoas com deficiencia auditiva e defici6ncia na

fala, o acesso a comunicapao, a informapao e a educapao mos processos, nas atividades e

nos conteddos curriculares desenvolvidos em todos os riveis, etapas e modalidades da

Educapao oferecida na area de sun abrangencia.

Art. 3° Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto

no artigo anterior, o Sistema Municipal de Educapao de Mananguape#B devefa:

I - Promover cursos de formapao de professores para:

a) o ensino e uso da LIBRAS;

b) a tradugao e a intelpretapao de LIBRAS para a Lingun Portuguesa;

c) o ensino da Lingua Portuguesa como segunda lingun para pessoas surdas e/ou mudas;

11 - Ofertar, obrigatoriamente, desde a educapao infantil, o ensino das LIBRAS e

tamb6m da Lfngua Portuguesa, como segunda lingua para os alunos surdos;

Ill - Garantir o atendimento as necessidades educacionais especiais de alunos

surdos,  desde  a educapao  infantil,  nas  salas de  aula e, tanb6m,  em  salas de recursos

especificos, em tumo contrario ao da escolarizapao regular;

IV  -  Apoiar,  na  comunidade  escolar,  o  uso  e  a  difusao  de  LIBRAS  entre

professores, alunos, funciondrios, gestores e familiares, inclusive por meio de oferta de

cursos;
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V - Adotar mecanismos de avaliapao coerentes com o aprendizado de segunda

lingua, na corregao das provas escritas, valorizando o aspecto semantico e reconhecendo

a singularidade linguistica manifestada no aspecto formal da Lingua Portuguesa;

VI  -  Desenvolver  e   adotar  mecanismos   altemativos  para  a  avaliapao   de

conhecimentos expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrado em video ou

em outros meios eletr6nicos e tecnol6gicos.

Art.  4° Para complementar o  cum'culo  da base  nacional  comum,  o  ensino de

LIBRAS e o ensino da modalidade escrita da Lingun Porfuguesa, como segunda lingun

para alunos surdos e/ou mudos, devem ser ministrados em uma perspectiva dial6gica,

funcional e instrumental, como:

I - atividades ou complementapao curricular especifica na educapao infantil e mos

anos iniciais do ensino fundalnental;

11 - areas  de  conhecimento,  como  disciplinas curriculares,  nos  anos  fmais  do

ensino fundamental.

Art.  5° A modalidade  oral  da lingun Portuguesa na educapao  basica deve  ser

ofertada aos alunos surdos ou com deficiencia auditiva, e/ou com grave dificuldade de

comunicapao oral, preferencialmente em tumo distinto ao da escolarizapao, por meio de

ap6es integradas entre as areas da sadde e da educapao, resgurdando o direito de opgao

da familia ou do pr6prio aluno por essa modalidade.

Art.  6°  A  formapao  do  professor  de  LIBRAS,  do  instrutor  de  LIBRAS  e  do

tradutor  e  int6xprete  de  LIBRAS  para  a  Lingua  Porfuguesa  deve  se  dar  na  forma

estabelecida na Regulanentapao da Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002.
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Art. 7° Para os fins determinados nesta Lei, o Sistema Municipal de Educapao de

MamanguapeA'B e suas respectivas instituig5es de ensino devem incluir o professor de

LIBRAS    em   seu   quadro   do   Magisterio,   obedecendo   os   prazos   definidos   na

Regulanentapao da Lei N° 10.436/2002.

Art. 8° Para os fins deteminados nesta Lei, o Sistema Municipal de Educapao de

MamangunpeAB e suas respectivas instituig6es de ensino devem incluir em seus quadros

de  funcionarios  o  tradutor  e  o  interprete  de  LIBRAS  para a  lingua  Portuguesa,  para

viabilizar o acesso a comunicapao, a informapao e a educapao de aluno (a) s surdo (a) s.

Pardgrafo dnico. Os profissionais a que se referem o caput deste artigo aturao:

I - nas  salas de aula para viabilizar o  acesso dos alunos aos conhecimentos e

contetidos curriculares, em todas as atividades didatico-pedag6gicas;

11 - no apoio a acessibilidade aos servi9os e is atividades-fim das institui€6es de

ensino.

Art. 9° As instituig6es municipais de ensino responsaveis pela educapao bdsica

devem garantir a inclusao de aluno (a) s surdo (a) s ou com deficiencia auditiva ou com

grave dificuldade de comunicapao.

Art.  10.  A  Lingun  Brasileira  de  Sinais - LIBRAS  - nto  podefa  substituir  a

modalidade escrita da Lingun Portuguesa.

Art.   11.  As  Regulamentap6es  Complementares  decorrentes  da  presente  Lei

deverao ser definidas pelos 6rgaos competentes da Administrapao Pdblica Municipal de

ManangunpemB, especialmente a Secretaria Municipal de Educapao.
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Art.   12.  Os  6rgaos  da  Administrapao  Ptiblica  Municipal,  direta  e  indireta,

viabilizarao as ap6es previstas nesta Lei, com dotap6es especificas em seus organentos

anuaiseplurianunis,prioritariamenteosrelativosaformacao,capacitapaoequalificagao

de professores, servidores e empregados para o uso e difusao da LIBRAS para a Lingua

Porfuguesa.

Art.  13 . Esta Lei entra em vigor na data da sua publicapao.

SALA DAS SESSOES, 29 de abril de 2021.
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ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA

Vereador CIDADANIA
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JUSTIFICATIVA

Excelentf ssimo senhor presidente,
Senhores (as) vereadores (as)

Pelo presente, na observincia das disposig5es regimentais, encaminho para analise de

Vossas Senhorias o Projeto Sugestao de Lei que disp6e sobre a inclusao de atividades e

conteddos relativos da lfngun brasileira de sinais - LIBRAS - no curriculo escolar no

inbito      do     Municipio      de      MamanguapeA'B      e     di     outras     providencias.

A promocao  da  inclusao  e  urn clever  inerente  a todos  os  cidadaos  e,  sua  efetivapao,

depende exatanente da elaborapao de politicas pdblicas nesse sentido. Por interm6dio da

Lei Federal n°  10.436/2002, ficou reconhecida a Lingun Brasileira de Sinais a,IBRAS)

como meio legal de comunicapao e expressao,  o que,  sem sombra de dividas,  foi urn

grande  passo  para  integrar,  de  forma  definitiva,  pessoas  com  deficiencia  auditiva  a

cidadania. Assim sendo, entende-se que a elaborapao de uma politica pdblica efetiva na

area de educapao em MamanguapepB 6 uma importante apao da Administrapao Ptiblica

para garantir a plena inclusao.
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AVTON[OcAIgruzADAs[LVA
Vereador CIDADANIA
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