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Dispõe  sobre  a  obr iga tor iedade  da
disponibilização  de  pelo  menos  1  (um)
funcionário com conhecimento em libras nos
órgãos públicos estaduais no âmbito do Estado
de Mato Grosso.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º Fica garantido o atendimento em Libras às pessoas com deficiência auditiva nos órgãos públicos
estaduais do Estado de Mato Grosso.

 

§1º - Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão em que o
sistema linguístico de natureza visual - espacial, com estrutura gramatical própria, constitui modo de
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil, conforme a Lei
Federal nº 10.436 de 2002.

 

§2º - O atendimento em Libras se dará pela obrigatoriedade em garantir que ao menos um funcionário na
repartição pública seja qualificado para a tradução em Libras.

 

Art. 2º A capacitação dos funcionários para atendimento ao que dispõe esta Lei será comprovada através de
certificado em Língua Brasileira de Sinais - Libras, em conformidade com a legislação vigente.

 

1



Projeto de lei - x2o8gw9c

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Art. 3º Os órgãos públicos estaduais e suas repartições deverão afixar cartazes informando sobre a
existência do serviço em suas dependências e texto integral desta lei.

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor após 90 dias da data da sua publicação, revogadas disposições em contrário.

 

JUSTIFICATIVA

Com o atual nível de desenvolvimento e evolução social e tecnológica da sociedade, muitas barreiras têm
sido derrubadas quando o tema é a necessidade de inserção das pessoas portadoras de necessidades
especiais (PNE) nos contextos social, escolar e mercado de trabalho.

Tratando da inclusão de pessoas surdas, este sujeito está inserido numa sociedade ouvinte, que possui uma
linguagem própria. Enquanto a maioria pratica uma modalidade de língua oral-auditiva (a Língua
Portuguesa), a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), se coloca como ferramenta linguística na modalidade
visual-motora, de grande importância na inserção e inclusão do surdo na sociedade, uma parcela minoritária
da população.

Assim, Libras é a língua materna da comunidade surda brasileira reconhecida como meio legal de
comunicação e expressão pela Lei nº 10.436 de 2002. O Decreto Federal 5.626/2005 ressalta a importância
dessa linguagem diferenciada na educação das pessoas surdas, destacando ainda a necessidade de se
implantar a educação bilíngue, na qual se faz presente a Língua Portuguesa e a Libras, claramente motivada
pela perspectiva da inclusão.

A presente proposição tem por objetivo possibilitar a inclusão das pessoas com deficiência auditiva,
garantindo-lhe sua comunicação nos órgãos públicos estaduais de Mato Grosso, pois parte-se do
pressuposto que a inclusão só acontece de forma plena quando estes sujeitos estão inseridos em todo o
contexto de participação social. Além do mais, é necessário colocar em prática a lei acima referenciada,
dando-lhes condições de inclusão através da comunicação adequada à sua condição física, respeitando
suas individualidades.

O artigo 23, inciso II da Constituição Federal de 1988, dispõe que a competência para legislar sobre o
assunto é comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Logo, é indispensável a
disponibilização de funcionários com conhecimentos em Libras nos órgãos do Estado para promoverem
maior acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva, propiciando melhor compreensão entre as pessoas
surdas e ouvintes, sendo essa a forma mais expressiva de inclusão.

Dessa forma, a inclusão da Língua de Sinais na esfera pública contribuirá para a qualidade de vidas dos
surdos, garantindo o direito básico constitucional de comunicação, informação e instrução aos deficientes
auditivos. Essa modalidade linguística para as pessoas surdas é o instrumento essencial para o exercício
dos direitos de cidadania, pois lhe confere oportunidade de participação social em igualdade de condições
com as demais pessoas.

Há um projeto de lei com conteúdo semelhante tramitando na Assembleia Legislativa da Paraíba de autoria
do Deputado Felipe Leitão (PSD).
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Diante do exposto, solicito o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente propositura, dada a
relevância que a matéria apresenta em garantir, sob uma perspectiva inclusiva, o atendimento com a
ferramenta linguística adequada aos portadores de deficiência auditiva nos órgãos públicos estaduais.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Abril de 2022

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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