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PROJETO DE LEI N9. 053 IL7.

"Dispõe sobre a criação do 'Dia
tntérprete da Língua Brasileira
Libras', e dá outras Providências"

Municipal do
dos Sinais

ndo de suasA Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Ba

atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1e - Fica instituído o Dia Municipal do lnté da Língua

Sinais - LIBRAS, a ser comemorado anualmente dia 26 de julho,

o calendário oficial de eventos do Município de

Art. 2e - Nesta data poderão ser realizados eventos com a finalidade de

divulgar o trabalho desses profissionais e a importância desse canal de

comunicação entre surdos e ouvintes.

Art.3e - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 05 de outubro de 20L7.
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Ozeas Menezes .-)
Vereador autor.
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N9 O53IT7.

A comunicação é um fator fundamental para o ser humano, pois rompe o

isolamento e promove a interação com outras pessoas. Os surdos sentem

as mesmas dificuldades que os ouvintes quando necessitam comunicar-se

com pessoas que utilizam uma língua diferente. Esses fatores justificam

que cada país tenha a sua própria língua natural de modalidade visual-

motor-espacial, com léxico e gramática própria. No Brasil, existe a Língua

Brasileira de Sinais (Libras), que pode, como qualquer outra língua, ter
variações lingüísticas (regionalismo e dialetos).

Em 2002, por meio da Lei ns 10.436, a Língua Brasileira de Sinais (Libras)

foi oficialmente reconhecida e, em 2005, o Decreto ne 5.626 garantiu,

dentre outros avanços, uma educação bilíngue (Língua Brasileira de Sinais

e Língua Portuguesa escrita), além da presença de intérprete na sala de

aula, garantindo também a presença desse profissional em outras áreas.

As normas serviram como um propulsor para o reconhecimento da

profissão de intérprete da língua brasileira de sinais no cenário nacional.

A profissão de Tradutor/lntérprete de Libras foi reconhecida no dia Le de

setembro de 2070, pela Lei pe 12.319. Entre suas atribuiçôes estão

interpretar em Libras atividades didático-pedagógicas e culturais

desenvolvidas nas instituições de ensino, atuar nos processos seletivos

para cursos em instituições de ensino e em concursos públicos e prestar

seus serviços em depoimentos em juízos, em órgãos administrativos ou

policias.

Assim, objetivando valorizar os intérpretes (Tradutores de Libras) que

atuam em nosso município, conto com o apoio dos nobres colegas.

Ozeas Menezes
Vereador autor.
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