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“Ninguém é tão rico que não precise receber nada e ninguém é tão pobre que não 
tenha nada a oferecer...”  
Frase preferida de Sérginho Lisboa  
O presente projeto de Resolução objetiva criar o “Prêmio Sérginho Lisboa de 
Inclusão Social”, em homenagem ao grande ativista pelos direitos humanos das 
pessoas com deficiência, que será entregue, anualmente, no dia 03 de dezembro, 
Dia Internacional da pessoa com Deficiência.  
Para a organização deste prêmio, a Câmara Municipal de São Paulo firmará acordo 
de cooperação com a Pastoral das Pessoas com Deficiência da Arquidiocese de São 
Paulo. Nele concorrerão pessoas físicas, grupos informais ou pessoas jurídicas que 
apresentem trabalhos que se destacam na luta pela afirmação dos direitos de 
grupos sociais marginalizados e defesa dos direitos humanos.  
Sérgio da Cunha Lisboa nasceu em 23 de abril de 1949. Integrante e dirigente da 
Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, foi um agente transformador da 
luta contra a discriminação e pela dignidade das pessoas com deficiência. Exemplo 
de vida, liderança revolucionária, questionadora, Sérginho dedicou sua vida para a 
construção da cidadania, autonomia e independência deste grupo.  
Contribuiu significativamente para a trajetória do Movimento das Pessoas com 
Deficiência no Brasil, retirando a questão da órbita meramente reabilitatória e 
assistencialista, inserindo-a na agenda dos direitos humanos do país e dos 
organismos internacionais.  
A pastoral da Arquidiocese de São Paulo, futura parceira na organização do Prêmio 
justifica a sua instituição, destacando que:  
“A dignidade que levanta o fraco não morre, não se acaba, não se extingue. A 
preservação da memória dos que lutam, a luz sobre cada momento da história 
humana em que alguém fez da firmeza do seu olhar a arma para resistir às 
injustiças deve ser ressaltada, descoberta, iluminada. Lembrada sempre. A 
memória é nossa arma. A memória é a nossa luta. Preservar a memória de 
Serginho Lisboa significa preservar e fortalecer a luta pela dignidade das pessoas 
com deficiência.”  
Em face do exposto, solicito a colaboração dos Vereadores desta Casa para 
aprovação da presente proposta, uma vez que revestida de interesse público.” 


