
 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE PROJETOS DE LEI APRESENTADOS 

PL nº 824/2013 – Obriga os órgãos públicos e privados no âmbito do município de São Paulo a 

usarem o termo “Pessoas com Deficiência” para se referir a pessoas com qualquer tipo de 

deficiência. 

Vereador: Toninho Vespoli 

Equipe do Adote um Vereador: Maria Claudia 

Perguntas 

 

1. Qual é o objetivo principal do seu projeto? 

O objetivo do projeto é tornar obrigatório que os órgãos públicos adotem a nomenclatura “Pessoas 

com Deficiência” quando fizerem referência a cidadãos que tenham qualquer tipo de deficiência, seja 

ela física ou mental. Segundo a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, ficou decidido que 

esse seria o termo correto a ser utilizado. Os motivos que levaram os movimentos a chegar a essa 

expressão foram: não esconder ou camuflar a deficiência, mostrar com dignidade a realidade e 

valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência, chamando atenção para combater 

neologismos que tentam diluir as diferenças tais como “pessoas especiais” e/ou “pessoas com 

eficiências diferentes”. 

2. Por que o(a) Sr.(a) considera seu projeto importante? 

O projeto é importante pois obriga a máquina pública a coadunar com uma prática que já é de caráter 

mundial. Essa política é fundamental na luta pela inclusão das pessoas com deficiência, uma vez que 

esse reconhecimento oferecido pela nomenclatura adequada é também uma demanda do movimento 

social organizado das pessoas com deficiência.  

3. Que parte do setor da Sociedade demandou que o(a) Sr.(a) apresentasse? A quem se 

destina esse projeto? 

O projeto se destina a todas as pessoas com deficiência, e se propõe a empregar uma nomenclatura 

que já é reivindicada pelos movimentos sociais da categoria. Por meio de nosso assessor para esse 

assunto, Carlos Alberto, que é cadeirante e está em constante contato com essa parcela da 

sociedade civil, verificou-se ser necessário propor essa correção no termo empregado para garantir a 

uniformidade nas informações dentro dessa esfera. O termo também garante a preservação da 

autoestima das pessoas com deficiência, uma vez que não faz referências metafóricas ou pejorativas 

ao deficiente.  

4. Qual será o custo de execução desse projeto? 

Por se tratar de um projeto que não envolve obras ou emprego de bens materiais, não há custos 

previstos além da reformulação de eventuais placas, documentos e sinalizações nos órgãos públicos 

e privados. 

5. Se aprovado, quais serão as fases para implementação e prazo do projeto? 

Uma vez aprovado e sancionado pela prefeitura, todos os órgãos públicos e privados do município 

terão doze meses para adaptar seus documentos, placas e sinalizações a essa nova nomenclatura.   

 

 



6. Em quanto tempo o(a) Sr.(a) espera que o projeto surta efeito? 

Por se tratar de um efeito subjetivo, isto é, a adoção de um termo que não fira a autoestima das 

pessoas com deficiência, esperamos que o projeto seja capaz de surtir efeito assim que ele for 

adotado. 

7. Quais são os benefícios que esse projeto trará à Sociedade, qual parcela será beneficiada 

por ele? 

Trata-se de um projeto destinado especialmente às pessoas com deficiência, visando a garantia e 

manutenção de seus direitos, por meio da supressão de termos que sejam pejorativos ou que 

possam lhes ofender. A curto prazo, é essa parcela da sociedade que ganha. Mas a longo prazo, 

ganham todos na construção de uma mentalidade e linguagem comum que respeite os direitos 

humanos.  

8. Há outros como ele, algum que pudesse ser regulamentado em menos tempo do que ele 

precisa para tramitar? 

Não. 

9. Quantas vezes o Sr.(a) defendeu o seu projeto na tribuna? 

Até o momento, nenhuma.  

10. Esse projeto é sustentável, ou seja, poderá ser mantido por outras gestões? Se sim, como 

garantir isso? 

Sim. Uma vez aprovado e adotado, ele não implicará em gastos excepcionais para nenhum órgão.  


