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Senhores Vereadores.

Requeiro, nos termos desta Casa de Leis e apos deliberagao do 
Plenario, que o Excelentissimo Prefeito Danilo Barbosa Machado verifique 
junto a Secretaria competente da municipalidade e informe se ha dados sobre 
a comunidade surda residente no municipio e se existem agoes efetivas para 
sua inclusao e atendimento nos servigos municipais, especialmente saude e 
educagao, com profissionais capacitados em Libras - Linguagem Brasileira de

para viabilizar o
entendimento de suas demandas. Requeiro, outrossim, que informe se ha 
estudos de para insergao da disciplina de Libras na grade curricular do ensino 
publico municipal, bem como, se ha estudos para qualificagao dos servidores 
em Libras, a fim de melhor atender aos deficientes auditivos. Por fim, requer 
seja informado se esta sendo cumprido o Decreto Federal n° 5.626/05, que 
determine que o Poder Publico tenha em seus quadros, no minimo, 5% (cinco 
por cento) de seus servidores ou empregados com capacitagao basica em 
Libras (art. 26, §1°).

Sinais, alocados em cada unidade de atendimento

JUSTIFICATIVA

A comunidade surda no Brasil era de quase 10 milhoes de pessoas 
segundo o ultimo censo realizado pelo 
(https://www. ibqe.gov. br/apps/sniq/v1/?loc=0&cat--1 ,-2,-3,128&ind=4643), 
parcela significativa da populagao, existente tambem em nosso municipio. A 
Lei Federal 10.439/2002 reconheceu a Linguagem Brasileira de Sinais - Libras 
como meio legal de comunicagao e de expressao, e o Decreto Federal 
5.626/05 regulamenta essa Lei, dispondo em seu artigo 26 e paragrafos que, 
entre outras coisas, que o Poder Publico, devera garantir as pessoas surdas- 
mudas ou com deficiencia auditiva o seu efetivo e ample atendimento, por meio 
do uso e da difusao da Libras e da tradugao e da interpretagao de Libras - 
Lingua Portuguesa.

Os dispositivos legais citados definem um parametro minimo a ser 
observado, mas acreditamos que nosso municipio pode e deve fazer mais. A 
fim de realmente integrar os deficientes auditivos a nossa comunidade, 
devemos envidar os esforgos e recursos necessaries a fim de levar o 
conhecimento de Libras a populagao, ja nos primeiros anos escolares, com a 
insergao da disciplina no ensino fundamental. Ainda, e necessaria a
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qualificagao dos servidores municipais, para que possam prestar o atendimento 
adequando a comunidade surda.

Enquanto essas medidas nao forem implementadas, estaremos, na 
pratica, alijando esses cidadaos cajamarenses de nossa sociedade. Cajamar 
pode revolucionar a integragao da comunidade surda ao convivio social e 
insergao no mercado de trabalho. Devemos ter em mente que nao e possivel 
ensinar o deficiente auditive a se comunicar por palavras, mas podemos 
ensinar ao falante a se comunicar pela linguagem brasileira de sinais e, assim, 
criar urn ambiente de oportunidades iguais a todos.

Temos certeza que os nobres Edis, membros do legislative 
Cajamarense, irao se sensibilizar com a questao e, assim, viabilizar uma 
resolugao para essa demanda.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de maio de 2.021.
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Oficio n° 106- GP

Cajamar, 10 de junho de 2021.

Senhor Prefeito,

autenticas dosEnraminhamos a Vossa^ Exc^encia 1. 213/2021. 
Requerimentos de n 203/202 , ; 9po/2021‘ 224/2021; 225/2021;
214/2021; 215/2021’^^^^oq/oqoI e’230/2021 de autoria dos nobres 
226/2021; 227/2021; 228/2021; 22^2021 e 230«02 , ^ c|eber Candido

air2r e sp,ovad”na 9a Sessao Ordinaria, realizada no dia 09 de junho de 202 .

Solicitamos que os requerimentos ^‘^ResoTugr^

l%2t u^d^mbto 86 X“" - L“
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar 
elevada estima e distinta consideragao.
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento 
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