
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0207/2021 
CONSIDERANDO que a falta de incentivo à autonomia da pessoa com necessidades 

especiais é um empecilho para o seu desenvolvimento, o Poder Público Municipal deve 
desempenhar o seu papel como órgão público, ou seja, fornecendo meios para que todos os 
cidadãos possam utilizar-se dos seus serviços e atendimentos. 

É sabido que a conquista da autonomia é importante para o desenvolvimento físico e 
psicológico dos seres humanos, principalmente quando nos referimos às pessoas com 
deficiência, em que o sucesso deste processo depende da realidade de cada um. 

Ao passo em que cada pessoa com deficiência é única em seu universo, ou seja, cada 
história é uma história, o Poder Público tem o dever de propiciar dentro da sua estrutura o 
acesso amplo e irrestrito a todos os cidadãos. 

A vista de que as formas de acessibilidade mais comuns se apegam as estruturas 
físicas de um estabelecimento, o Município de São Paulo por meio da Lei Municipal nº 14.441, 
de 20 de junho de 2007, criou a CIL - Central de Intermediação em Libras, que permite que 
pessoas com deficiência auditiva e surdez detenham formas de acessibilidade específica a sua 
necessidade em quaisquer serviços públicos, de emergência ou não. 

Entretanto, ainda há uma grande parcela da população que necessita desta forma de 
atendimento e desconhece os serviços e a forma como o sistema de atendimento e 
intermediação funciona. 

Dessa forma, o presente projeto estabelece a criação de campanhas que divulguem o 
serviço prestado pela Central de Intermediação em Libras - CIL, que vão desde os locais de 
atendimento ao munícipe, como totens e pontos de ônibus regulados pelo município, 
respeitando o limite legal estabelecido para publicidade das atividades e serviços públicos, bem 
como a Lei Cidade Limpos. 

Assim, conto com a colaboração dos nobres pares desta casa para a aprovação do 
presente Projeto de Lei. 
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