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PARECER Nº 1239/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 567/2017. 

O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Paulo Frange, institui o uso 
da bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão, e 
como instrumento de orientação e mobilidade, na Cidade de São Paulo e dá outras 
providências. 

De acordo com a propositura, considera-se pessoa acometida de baixa visão aquela 
com restrição de acuidade visual menor ou igual a 20/ 200, e/ou inferior a 30% da visão do 
melhor olho, ou campo visual (visão lateral) menor que 20 graus, mesmo com o uso de óculos 
adequados e após ter passado por todos os procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos, e utilizado 
de todos os recursos óticos disponíveis para a melhora da capacidade visual. A bengala verde 
possuirá iguais características que a bengala branca em peso, longitude, empunhadura 
elástica, rebatibilidade, podendo ou não conter na última anilha uma luz de led a qual facilitará 
na visão noturna. 

Em sua justificativa, o autor argumenta que a finalidade deste projeto é de 
conscientizar a todos sobre as inúmeras dificuldades que uma pessoa com baixa visão tem, 
desde a prática de coisas simples como a de reconhecer rostos, ler placas de sinalização, 
letreiros de ônibus, atravessar ruas, praticar esportes, cozinhar, dirigir, assistir televisão, tem 
este projeto também, a finalidade de se identificar estas pessoas e distingui-las das que não 
enxergam de forma alguma, as pessoas cegas. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, na forma do SUBSTITUTIVO apresentado a fim de aprimorar o 
projeto à melhor técnica legislativa de elaboração legislativa. 

Conforme informações obtidas na página eletrônica Vida+Livre, a Bengala Verde foi 
usada pela primeira vez na Argentina há 21 anos (Vida+Livre. Lei da "Bengala Verde" para 
promover inclusão de pessoas com baixa visão. Publicado em: 04/10/2017. Disponível em: 
<https://vidamaislivre.com.br/2017/10/04/lei-da-bengala-verde-para-promover-inclusao-de-
pessoas-com-baixa-visao/>. Consultado em: 21/06/2018): 

Em 1996, justamente para enfrentar as dificuldades específicas do universo da baixa 
visão, a professora uruguaia de educação especial, Perla Mayo, que atua na Argentina, criou a 
bengala verde - cor que representa a esperança, de "ver-de-outra maneira", de "ver-de-novo". 
A intenção da diretora do Centro Mayo de Baja Visión, localizado em Buenos Aires, foi 
contribuir para a aceitação do uso da bengala pelas pessoas com baixa visão (que até hoje 
rejeitam a bengala branca por ser um símbolo da cegueira), não só para a identificação pelas 
outras pessoas como para construir a noção de pertencerem a um grupo ainda imerso na 
invisibilidade social. 

A repercussão foi tão positiva que dois anos depois, em 1998, Perla Mayo apresentou 
no Congresso Mundial de Baixa Visão, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, uma pesquisa 
sobre o uso da bengala verde. Na Argentina a Lei nº 25.682, que estabelece a bengala verde 
como instrumento de orientação e mobilidade para as pessoas com baixa visão, garante, 
inclusive, cobertura médica obrigatória por parte do Estado e dos planos de saúde. 

Atualmente, mais de dez mil argentinos utilizam a bengala verde no país que 
comemora, em 26 de setembro, o "Día Del Bastón Verde". Países como Nicarágua, Colômbia, 
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Paraguai, México, Equador, Bolívia, Costa Rica, Venezuela e Uruguai também difundem o uso 
da bengala verde por meio de ações e campanhas educativas. 

Tendo em vista que o projeto de lei pretende conscientizar os munícipes para esse 
problema de visão e como identificar as pessoas portadoras dessa deficiência, diferenciando-
as dos cegos, quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública manifesta-se favorável 
à aprovação da propositura, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 15 de agosto de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Antonio Donato  -  (PT) - Relator 

David Soares - (Democratas) 

Mario Covas Neto - (PODE) 

Rinaldi Digilio  -  (PRB) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/08/2018, p. 77 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


