
A maioria dos obstáculos 
enfrentados pelas pessoas 

com deficiência continuam 
existindo por falta de vontade 
política. É urgente o fortalecimento 
de espaço de escuta na Câmara!

Antes de se tornar vereador, 
Toninho Vespoli dialogava com a 
Fraternidade Cristã de Pessoas 
com Deficiência. Depois de 
assumir o mandato parlamentar, 
em 2013, essa relação com 
movimentos sociais se intensificou. 
Seu gabinete sempre esteve 
aberto para receber demandas 
para propor ações concretas. 
Como resultado, apresentou 
diversos projetos de lei, realizou  
debates e acionou as autoridades 

para exigir do poder público o 
cumprimento das regras existentes.

Nascido na Zona Leste, Toninho 
atuou nos movimentos sociais 
das regiões de Sapopemba e 
Vila Prudente, já foi professor 
categoria “O” no estado e lecionou  
matemática da rede municipal.  
Ele acredita que a educação possa 
se tornar verdadeiramente inclusiva 
e emancipadora. Os mecanismos  
já existem, mas e é preciso vontade 
política para fazer funcionar.  
É mais do que necessária uma 
candidatura que garanta os 
direitos, ampliação de conquistas 
e promoção das mudanças 
necessárias à população  
com deficiência.

PCD

NA LUTA PELA 
INCLUSÃO DE 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Graças a lei do 
Toninho, pessoas com 
deficiência podem 
descer fora do ponto

50650conheça nossas propostas em
tocomtoninho.com.br

Vem pro Zap 
do Toninho 
94154.2571



DESCER FORA DO PONTO
A primeira lei aprovada do vereador 
Toninho Vespoli, a 15.914 de 2013, dá 
o direito a pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida de descer fora 
do ponto de ônibus.

LIBRAS NO  
ATENDIMENTO PÚBLICO
Apresentou o PL 161/2019  que 
propõe que todo o órgão ou entidade 
da administração pública (inclusive da 
administração indireta e conveniada) 
disponha de intérprete de LIBRAS.

O QUE O VEREADOR 
TONINHO VESPOLI 
ESTÁ FAZENDO 
PELAS PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIA?

50650VEREADOR 
TONINHO 
VESPOLI

tocomtoninho.com.br

C
N

PJ
: 3

8.
57

2.
10

4/
0

0
0

1-
43

 -
 C

N
PJ

 P
R

O
D

U
TO

R
: 1

8.
17

5.
27

0
/0

0
0

1-
0

7 
- 

T
IR

A
G

E
M

: 5
.0

0
0CONTRA O PRECONCEITO

Apresentou o PL 267/2018 que 
estabelece penalidades aos 
estabelecimentos que pratiquem 
atos de discriminação contra as 
pessoas com deficiência.

RESIDÊNCIA INCLUSIVA
Apresentou o PL 468/2017:que cria 
programa de residências inclusivas 
para quem tem mobilidade reduzida.


