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EMENDA
Emenda nº 01 ao PLL 218/19 PROC. 0485/19

Art. 1º altera-se no PLL 218, onde, neste, lia-se: (Deficientes auditivos e Surdoscegos), passa a dispor:
pessoas com deficiência auditiva, surdos e surdoscegos.

Art. 2º Altera-se os §§ 1º e 2º do art. 2º e insere-se o §3º para o seguinte teor:

§1º Para o fim do programa instituído por esta lei, será disponibilizado atendimento a pessoas com deficiência
auditiva, surdas e surdocegas na modalidade virtual, mediante uso de tecnologia para interpretação das informações
por elas solicitadas. (NR)

§2º A Central de serviços de que trata o art. 2º, poderá atender na modalidade presencial, previamente agendado,
contando com intérpretes de Libras de forma presencial nos serviços públicos. (NR)

§3º Os profissionais intérpretes que atuarão na Central, nas modalidades dos arts. 1º e 2º será necessária formação
conforme Lei 12.319/10 e Lei 13146/15

Sala das Sessões, 28 de julho de 2020

Justificativa
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A presente emenda é oriunda de Solicitação técnica da Sociedade dos Surdos do Rio Grande do Sul, no
intuito, de esclarecer as duas modalidades de atendimento, virtual e presencial.

Vereador José Freitas
Vereador Alvoni Medina Líder do Republicanos
Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
28/07/2020, às 15:05, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.
Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 28/07/2020, às
15:06, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0155344 e o código CRC 46891DC8.
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