
                                   CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPIARA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

RUA DEP. DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA, 81 - CENTRO 

FONE: (015) 3547-1186 – CEP 18310-000 – GUAPIARA – SP 

E-mail: camaraguapiara@camaraguapiara.sp.gov.br 

Site: www.camaraguapiara.sp.gov.br 

 
 

Projeto Legislativo de Lei Municipal nº 12, de 13 de maio de 2022. 

(De autoria dos nobres vereadores Neli da Costa Silva Barros, Roseli de 

Lima Silvério, Emerson Beserra dos Santos, Adalberto Honório Rodrigues, 

Jair Rodrigues de Almeida e Waldir Gonzaga dos Santos Júnior.) 

 

“Cria a Semana da Comunicação Inclusiva no âmbito 

do município de Guapiara/SP”. 

 

José Matheus Rodolfo de Freitas, Prefeito Municipal de Guapiara, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a presente Lei municipal: 

 

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito do Município de Guapiara/SP, a “Semana da 

Comunicação Inclusiva” a ser realizada, anualmente, durante a semana na qual 

esteja inserido o dia 24 de abril, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. 

§1º. A programação alusiva neste artigo será realizada através de campanha 

institucional sob a responsabilidade do Poder Executivo Municipal. 

§2º. A campanha será organizada e coordenada pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

Art. 2°. Durante a “Semana da Comunicação Inclusiva” serão realizadas 

palestras com o objetivo de difundir o conhecimento sobre Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) para todos mediante campanha institucional envolvendo todos os 

meios de comunicação. 

§1º. Deverão ser realizadas parcerias com instituições, organismos e sociedades 

civis organizadas para o desenvolvimento, durante a semana, de palestras e 

debates sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
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Art. 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 

próprias da Secretaria Municipal de Educação ou serão consignadas nos 

orçamentos dos exercícios futuros. 

Art. 4º. O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, 

contados a partir da data da sua publicação. 

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Guapiara, 13 de maio de 2022. 

 

 
Neli da Costa Silva Barros 

Vereadora 
Roseli de Lima Silvério 

Vereadora 
 

Emerson Beserra dos Santos 
Vereador 

 

Adalberto Honório Rodrigues 
Vereador 

Jair Rodrigues de Almeida                      Waldir Gonzaga dos Santos Júnior 
                     Vereador                                                       Vereador 
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Guapiara, 13 de maio de 2022. 

Justificativa 

Excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de apresentar o Projeto 

Legislativo de Lei Municipal nº 12, de 13 de maio de 2022, com a finalidade de 

instituir a Semana da Comunicação Inclusiva. Trata-se de um trabalho que 

pretende expandir a comunicação por língua de sinais, a qual é reconhecida pela 

Lei de nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e pelo Decreto nº 5.626/2005 como 

segunda língua oficial do Brasil, permitindo uma aproximação entre os falantes 

da Língua Portuguesa e a utilização de uma língua visual-gestual.  

Aprender libras é fundamental para o desenvolvimento dos aspectos sociais e 

emocionais, sendo uma evolução profissional, além de incluir e fazer com que a 

sociedade seja mais receptiva, dando acesso e oportunidades à comunidade 

surda. 

Atualmente, observa-se uma falta de comunicação inclusiva em nossa 

sociedade, que acaba encontrando dificuldades e dúvidas de como reagir ao 

encontrar uma pessoa portadora da deficiência (surdez). Sendo assim, por meio 

das palestras os espectadores terão a aprendizagem básica e necessária, como 

exemplos, saudações, cumprimentos e o alfabeto manual. 

Os palestrantes do projeto Comunicação Inclusiva serão voluntários que estejam 

dispostos e aptos a transmitir esse conhecimento. Durante as palestras e 

eventos, abordarão como tema principal Libras (Língua Brasileira de Sinais), 

abordando tanto a teoria quanto a prática. Acreditamos que esse projeto terá 

êxito, pois todos poderão ter acessibilidade, e o município será reconhecido por 

apoiar esta causa importantíssima. 

E certos de contar com o apoio unânime dos caros colegas, desde já 

agradecemos. 

Atenciosamente,  
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