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PROJETO DE LEI Nº _______________/  2017 

 

Obriga instalação de sistema de vídeo 
e imagem na linguagem de libras para 
informações de itinerários nos ônibus 
do transporte coletivo e terminais na 
cidade de Vila Velha  

Art. 1º Ficam obrigadas as empresas exploradoras do Sistema de Transporte 
Coletivo do Município de Vila Velha a instalarem em seus ônibus e terminais, 
mecanismo de anúncio de vídeo e imagem na linguagem de libras para os 
deficientes auditivos, indicando:  

I - o próximo ponto de parada;  

II - o nome e o número da linha; e 

III - o itinerário seguinte. 

Art. 2º O prazo para a instalação do mecanismo previsto no art. 1º desta Lei é um 
ano após sua vigência. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 20 de Janeiro de 2017 

 
 
 

Valdir do Restaurante 
(Valdir Neitzel) 

Vereador PT do B 
 

 
 
 
 
 



 

Estado do Espírito Santo 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
“Trabalho, Transparência e Desenvolvimento” 

“Deus seja Louvado” 

 
 

Praça Frei Pedro Palácio, s/nº - Prainha – Vila Velha – ES – CEP: 29100-901 

Tels.: 3349.3232 – 3219.6964 – Fax 3349.3229 - Site: www.cmvv.es.gov.br 

 

JUSTIFICATIVA 
 
 
È compromisso assumido pelo Brasil o combate a exclusão de toda e qualquer 
pessoa no sistema educacional, profissional e nos demais seguimentos de sua vida. 
Também é minha meta, amenizar as dificuldades sofridas pelos deficientes auditivos 
no seu dia a dia, em especial, frente ao nosso já tão contubardo meio de locomoção.  
  
Considerando-se que este projeto procura sanar algumas dificuldades de 
comunicação entre os usuários do transporte coletivo e os deficientes auditivos, 
apresento uma alternativa voltada ás necessidades lingüísticas dos surdos, no 
campo da locomoção, para que melhor desempenhem e exercitem o seu 
sacrossanto direito de ir e vir e, assim,  possam ter uma qualidade melhor de vida. 
 
Considerando-se ainda, que a relação entre o homem e o mundo acontece mediada 
pela linguagem, porque permite ao ser humano planejar suas ações, estruturar seu 
pensamento, registrar o que conhece e comunicar-se e, por estas e outras tantas 
razões que encaminhamos á apreciação dos Nobres Pares e ao Poder Executivo 
Municipal, esta propositura que considero de alta relevância a fim de servir como 
mais um estímulo á incansável luta contra a Exclusão Social que fere frontalmente 
alguns dos membros de nossa comunidade vila velhense. 
 
 
Vila Velha, 20 de Janeiro de 2017. 
 
 
 
 

Valdir do Restaurante 
(Valdir Neitzel) 

Vereador PT do B 
 
 


