
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 2070, de 2018 
 

Indica ao Senhor Governador a criação de concurso público, ou 
nomeação, caso haja aprovados não convocados, de tradutores e 
intérpretes de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula. 

 

 

Autoria: Deputado Coronel Telhada 
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INDICAÇÃO Nº 2070, DE 2018 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV da 
Consolidação do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado, que nos termos do Decreto 5.626/2005 proceda a concurso público, ou 
nomeação, caso haja aprovados não convocados, de tradutores e interpretes 
de Libras – Língua Portuguesa em sala de aula.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Decreto 5.626/2005 prevê a inclusão de alunos surdos 
a educação. 

Vejamos:  

Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação 
básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de 
tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros 
espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o 
acesso à comunicação, à informação e à educação. 

O presente Decreto ainda estabelece o prazo para o 
Poder Público obedecer o Decreto: 

Art. 26. A partir de um ano da publicação deste Decreto, o 
Poder Público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos 
da administração pública federal, direta e indireta devem garantir às pessoas 
surdas o tratamento diferenciado, por meio do uso e difusão de Libras e da 
tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, realizados por 
servidores e empregados capacitados para essa função, bem como o acesso 
às tecnologias de informação, conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2004. 

§ 1º - As instituições de que trata o caput devem dispor 
de, pelo menos, cinco por cento de servidores, funcionários e empregados 
capacitados para o uso e interpretação da Libras. 

A presente propositura visa garantir a inclusão dos 
portadores de surdez e o cumprimento da legislação em vigor. 

 

Sala das Sessões, em 10/09/2018. 

 

a) Coronel Telhada 


