
 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

A Vereadora que este subscreve vem ao Colendo Plenário apresentar o seguinte 

Projeto de Lei: 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 064/2020 

INSTITUIOMÊS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO 

SOBRECOMUNICAÇÃO 

ALTERNATIVAÀ REALIZAR-SE 

ANUALMENTE, NO MÊS DE 

OUTUBRO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º Fica instituída o“Mês de Conscientização sobre Comunicação 

Alternativa”,aser realizado anualmente, no mês de outubro. 

Art. 2º O “Mês de Conscientização sobre Comunicação Alternativa”, tem por 

objetivo: 

I- Garantir a acessibilidade comunicativa: 

§1º Promover e ampliar habilidades em pessoas com privações 

funcionais, em decorrência de deficiência, mobilidade reduzida ou 

envelhecimento, utilizando diferentes alternativas para realizar as atividades 

do cotidiano; 

§2ºResolver com criatividade os problemas funcionais de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida favorecendo a comunicação, adequação 

postural e mobilidade. 

§3º Construir, ampliar e valorizar todas as formas expressivas e 

habilidades do sujeito, respeitando a individualidade de cada um. 



 

 

 

II- Permitir recursos variados que promovam independência em 

atividades de vida diária, como: 

a)alimentação,  

b)vestuário  

c)higiene 

d)mobiliário  

e) material escolar modificado 

Art.3º Na Semana de Conscientização Comunicação Alternativa, o Poder 

Executivo, deverá promover aos profissionais da área da saúde, daeducação, da 

assistência social, cuidadores, familiares e interessados: 

I- Palestras  

II- Seminários 

III- Cursos 

IV- Orientações específicas. 

Art. 6º A semana a que se refere o caput do artigo 1º passará a integrar o 

Calendário Oficial de eventos permanentes do Município.  

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art.8º Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 06 de julho de 2020. 

 

 

Vereadora Sonia Leite 

Bancada do Progressistas 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este Projeto de Lei tem por objetivo conscientizar, difundir, ampliar edefinir 

outras formas de comunicação como método de inclusão como o uso de gestos, língua 

de sinais, expressões faciais, o uso de pranchas de alfabeto ou símbolos pictográficos, 

até o uso de sistemas sofisticados de computador com voz sintetizada. 

A comunicação é de enorme importância para a vida de uma pessoa, pois 

contribui para sua autoconfiança e autoestima. A comunicação humana implica 

interações e envolvem ações, palavras sons gestos, posturas, expressões corporais. 

As tecnologias, as redes sociais, a internet e os cursos online são fatores que 

conspiram positivamente para que, cada vez mais, estejamos conectados, bem 

informados, com mais acesso a tudo o que nos interessa.  

No entanto, infelizmente, há um grupo de pessoas que está à margem desse 

processo, encontram dificuldades no funcionamento comunicativo estão limitadasno 

acesso à informação, restringindo assim o conhecimento do que se passa a sua volta e 

limitando sua participação nas atividades familiares, escolares e sociais. 

Quando a expressão pela voz não existe, a comunicação acontece por outros 

meios, e por isso são utilizados todos os recursos possíveis para que a mensagem 

chegue ao seu receptor com ampla compreensão.  

Neste contexto o uso da Comunicação Alternativa é fundamental método de 

inclusão, por se tratar de um recurso que tem por objetivo compensar as dificuldades ou 

perdas comunicativas, utilizando-se de estratégias e técnicas para complementar 

a comunicação que podem ser através de instrumentos e equipamentos de baixa ou alta 

tecnologia. 

O objetivo maior destas ações é tornar a pessoa com deficiência e ou com 

dificuldades de oralidadea mais independente possível, aumentando suas possibilidades, 

garantindo a acessibilidade comunicativa, através de emprego dos recursos específicos, 

valorizando todas as formas expressivas do sujeito e da construção de recursos próprios 

desta metodologia, ampliando sua via de expressão nainclusão socioeducacional e o 

desenvolvimento da linguagem. 

Anexo a este Projeto de Lei, apresento o Método da Comunicação Alternativa, 

além de ofício de apoio ao Projeto da Associação ISAAC BRASIL (International 

Society for Agementative and Alternative Communication) e da ABADEF (Associação 

Bageense das Pessoas com Deficiência). 

Para tanto, destaco que este Projeto de leié sugestão da Sr.ª Cimone Barbosa 

Gonzales Halberstadt, baseada em seu filho Hermann Gonzales Halberstadt, que tem 

Paralisia Cerebral Tetraplegia Espástica. 

https://www.educamundo.com.br/


Hermann é usuário de computador de Acesso Ocular e utiliza ferramentas de 

Comunicação Alternativa para sua comunicação e na realização de outras atividades em 

seu dia a dia, com maior autonomia. Atualmente, Hermann, cursa o oitavo semestre do 

Técnico de Informática, no IFSUL- Campus Bagé e foi o pioneiro na utilização deste 

recurso no País. 

Em agradecimento e reconhecimento ao Hermann, gostaria que este Projeto de 

Lei, além de ser aprovado pelos Edis, desta casa Legislativa, que possamos intitular 

como “Lei Hermann”. 

Esta é uma ação muito importante em nosso município, visto a necessidade de 

ampliação no processo de inclusão, onde colocará Bagé como pioneira nesta ação e em 

destaque no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Vereadora Sonia Leite 

Progressistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


