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PLL N° 22/2020 PROJETO DE LEI  DO LEGISLATIVO

ASSUNTO:

Torna  obrigatória  a vdispç>nibi,l.ização de  int.érpre{es  de  Língua  Brasileira  de
Sinais  -  Libras  em  e`stabélé.'óíhentos  de saúde  compréendidos  em  unidade
básica   de   saúde,   unidades   de   pronto  atendimento,   hospitais   públicos   e
privados.

AUTORIA: VEREADOR PAULINHO  DOS CONDUTORES

Os  integrantes  da  Comissão.Permanente  de  SEGURANÇA,  DIREITOS
L`'

HUMANOS  E  CIDADAN[A,  tendo  av`aliá.dô`''a 'prQpositura  discriminada  em  epígrafe,

nos termos regimentais, se manifeàta'm ha co7nformidade do quadro abaixo:

.ví          '`",-`r--.---vgtori'
Assinatura

•-JDRa MÁRCIA SANTOS(Presidente)
\ J/hvs` 1  , .

@2fllüJzÜ(
VALMIR DO PARQUE MEIA LUA(Relator)

•   .-1.--'`.  .`. ',:.:.í-`7-,..-,_. //`       í``

PAULINHO DO ESPORTE -¢
(Membro) COA)íza'n'~`o

T-/
Justificativa:

CâmaraMunicipaldeJacareí,      ®i  de   @6      de2020.

CONCLUSÃO:

Diante das manifestações acima, a propositura deverá ser:

(    ) Encaminhada ao plenário.                         SÕ Arquivada.
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PARECER   DA   COMISSÃO   DE   SEGURANÇA   DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA

PARECER N° 03/2020

22/2020.
PARECER  DA  CSDHC,   SOBRE  0  PROJETO  DE  LEI  N°
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De   autoria   do   Vereador   Paulinho   dos   Condutores,   o   projeto   em

epígrafe  torna  obrigatória  a  disponibilização  de  intérpretes  de  Líiigua  Brasileira  de
Sinais em estabelecimentos de saúde

A presente proposição está em pauta, nos termos regimentais.

Na sequência do processo  legislativo vem a propositura à aiiálise desta
Comissão,   a   fim   de   ser   apreciada   quanto   ao   seu   mérito,   conforme   previsto   iio
Regimeiito lntemo Art.36-A e Art.44 e §.

Assim,   após  análise   do   projeto   acima  citado,   pelas   circunstâncias
relatadas abaixo sustento o meu voto:

A   presente   propositura  não   apreseiita   máculas  quanto  ao   aspecto
constitucional e visa garantir um atendimento pleno e respeitoso a partir da utilização da
Língua  Brasileira  de  Sinais  em  todos  os  estabelecimentos  de  saúde,  constituindo-se
como importante ferramenta de inclusão.

Portanto,    manifesto-me   favoravelmente   à   regular   tramitação   do
projeto 22 /2020

Sala das Comissões, em 28 de maio de 2020.
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