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PARECER CECE

PROCESSO SEI Nº 024.00050/2021-14

INDICAÇÃO 0240300

REQUER
SEJA
INCLUÍDA
A
LÍNGUA
BRASILEIRA
DE
SINAIS -
LIBRAS,
NA REDE
MUNICIPAL
DE
ENSINO
DE
PORTO
ALEGRE.

 

 

RELATÓRIO
 

Vem a esta Comissão, para parecer, a Indicação ao Execu�vo de autoria do Claudio Janta. Tal projeto
requer seja incluída a Língua Brasileira de Sinais - Libras, na rede municipal de ensino de Porto Alegre.

A Indicação foi encaminhada para esta comissão. 

É o sucinto relatório. 

 

MÉRITO
 

Com o obje�vo de propor o ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, na rede municipal de ensino de
Porto Alegre, o Vereador Claudio Janta elaborou um Requerimento de Vereador indicando esta
abordagem ao Execu�vo Municipal. Jus�fica que tal medida promoveria maior inclusão para os alunos
portadores de deficiência audi�va, entendimento comungado por esta vereadora. Argumenta que tanto
para os alunos PCD como para os demais isso será importante, uma vez que a interação entre eles será
fluída. Novamente entendemos que está correta tal análise, visto que quanto mais diversidade
interagindo, mais plural será a construção de soluções na sociedade como um todo. Soluções elaboradas
com todos e todas e para todos e todas. Entendemos ser necessário derrubar os muros que segregam já
na educação básica e construir pontes para que a par�r da boa convivência e do aprendizado mútuo, a
escola possa ter um ambiente mais pedagógico e mais igualitário, proporcionando um espaço diverso e de
inclusão através do conhecimento. O resultado desta a�tude não é apenas imediato e adstrito aos
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envolvidos, mas será percebido daqui alguns anos por toda a sociedade, pois através da educação
inclusiva os cidadãos e cidadãs tornam-se mais aptos a enfrentar a complexa realidade dos diversos
desafios de nossa sociedade.

Esta vereadora entende, portanto, que tal Indicação é extremamente benéfica para alunos com deficiência
audi�va e para alunos sem deficiência. Pensa também que é posi�va para a comunidade escolar e para
toda a sociedade.

Assim, somos pela APROVAÇÃO da indicação.

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 21/06/2021, às
10:16, 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 0245789 e o código CRC 0DCA9FD2.

Referência: Processo nº 024.00050/2021-14 SEI nº 0245789

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 023/21 – CECE contido no doc 0245789 (SEI nº 024.00050/2021-14 – Proc.
nº 0553/21 - IND nº 096), de autoria da vereadora Daiana Santos, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 22 de junho de 2021, tendo obtido 03 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação da Indicação.

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: FAVORÁVEL 

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: NÃO VOTOU

Vereador Jonas Reis: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
23/06/2021, às 12:50, 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 0246995 e o código CRC 0ED3FCA0.

Referência: Processo nº 024.00050/2021-14 SEI nº 0246995

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

