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Protocolo

Institü o "Dia Municipal de Conscienlzação sobre
o Capacitismo" no Município de Cascavel e dá
outÍas providências.

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado do Paranâ, apto-va'i

Art. 1" Esta lei institui, o "Dia Municipal de Conscienização sobte o Capacitismo",
a ser celebtado anualmerite no dia 3 de dezembro.

Art.2" Esta lei entÍâ em vigot na data de sua publicação.

Palâcro José Neves Formighieri,69" aniversár'io de Cascavel.
Cascavel, 14 de janeiro de 2021.

(t' "l).,ú -§*<
Policial Madril
Vereador/PSC

Justificação

O presente projeto visa incluir o "Dia Municipal de Conscienização sobre o
Capacitismo" Íro Calendátio Oficial do Município, pois a existência de uma data estipulada
para esta causa é extremamente necessáda pâra que se consiga chamat a atençáo da
população e do podet púbüco quanto às pessoas com deficiência, a fim de que se busque
políticas e atividades visando beneficiar este público.

Âdemais, importante se faz unda chamar a atençáo paÍa um assunto que ptecisa set
conhecido e debatido pela sociedade: o capacitismo, temo usado pata descteveÍ a

discdminação e optessão contra pessoas com deficiência, que vai desde a acessibiüdade até

a fotma como a sociedade tÍata essas pessoas.

Â escolha do dia 3 de dezembro se dâ em ruzão de que no mesmo dia é celebrado o
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o qual foi institúdo pela Organtzação das

Nações Unidas (ONU) em outubto de 1992, em comemotação ao tétmino da década
1,983/1,992. Â parú de então, anualmente, é estimulada uma teflexão sobre os diteitos da

pessoa com deficiência em âmbito mundial.

Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel -

Fone l45l 3321-8800 - Fax l45 l 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail:

admin@camaracascavel.pr.gov.br

t



,

ESTADO D«> eanANÁ

Â instituiçáo da referida data no Calendário Oficial do Município visa especialmente
conscientizar a sociedadepara a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos; pÍomover
os diteitos humanos; conscientizar a população sobte assuntos de deÍiciência; celebrar as

conqüstas da pessoa com deficiência e pensaÍ a inclusão desse segmeÍlto na sociedade,pan
que ele influencie os programas e políticâs que o afetem.

Uma sociedade capacitista é aquela que não eÍrxerga uma pessoâ com deficiência
como um ser humano "normal". Nela, esses indivíduos são vistos como seres infedores,
de menor valor e que não devem ser úatados de mesma forma, realidade esta que precisa
set mudada.

De acordo com dados do Instituto Btasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de
2010 (e revistos em 2018), 6,7'/o da população brasileira têm algum tipo de deficiência. São

cetca de 14 milhões de btasileiros, um número bastante expressivo, todavia, no dia a üa,
ráo é difícil encontÍâÍmos discutsos e atitudes que reforçam a exclusão das pessoas com
deficiência, e que passam despetcebidos pela maioria.

Em nossa sociedade muitas pessoas unda têm dificuldade de enxetgar o tacismo e
o machismo no cotidiano, potém, como esses assuntos estão mais frequentemente em
pauta, já podemos enxeÍgaÍ um avanço na sua conscientiz ação, ainda que lentos. É preciso
fazet o mesmo com o capacitismo, informando e conscientizando a população acerca de

expressões e atitudes que podem ser problemâlcas parz- as pessoas com deficiência.

Ante as razões expostas, submete-se o mesmo à anâltse pelos membtos desta Casa,

com a certeza de sua aprovaçáo.
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