Ata de Reunião da Comissão do Programa Estadual
de Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual
SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS
Data: 06 de abril de 2016 (transferência da reunião de 30 de março)
Horário: 09h30 às 11h40
Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Sala 3 – 3º andar
Presentes: Anna Beatriz Leite (APAE SP), Cleiton Monteiro (ABDEM), Glenda Aref (Secretaria de Educação), Ligia Soares
(Secretaria Saúde), Maria Isabel da Silva (SEDPCD), Maria Regina Leondarides (familiar) Natasha Torres (SEDPCD),
Simone Nieves (SEDPCD) e Silvana Gimenes (Secretaria de Cultura)
Ausentes: Secretarias do Emprego e Relações do Trabalho (justificada); Assistência e Desenvolvimento Social
(justificada); Justiça e Defesa da Cidadania (justificada); Esporte, Lazer e Juventude; Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia; FEAPAESP (justificada) e Instituto Gabi (justificada).
Foi lida a ata da reunião anterior, realizada em 25 de fevereiro, com algumas deliberações a serem cumpridas no
intervalo entre uma reunião e outra. Foram apresentadas algumas novas informações inseridas no site do PEAPDI
(http://peapdi.sedpcd.sp.gov.br). Na ocasião, foi solicitado que seja retirada a informação, no item “Sobre o
Programa”, que faz referência a CEI e EMEIs, relativas à Secretaria de Educação, por não fazerem parte do Estado,
sendo responsabilidade do município.
Será inserida na informação “Sobre o Programa” os dados relativos a ações de curto, médio e longo prazo, com
linguagem mais acessível. Serão realizados ajustes no conteúdo do site (programa/histórico) e se alguém tiver
qualquer sugestão, pode enviar por e-mail.
Também foi sugerido convidar representantes dos municípios para acompanhar a Comissão, porém também foi
considerado que pode ser difícil porque são muitos os municípios – mais de 600. Mas seria interessante chamar alguém
que represente as cidades dentro das Pastas do Governo do Estado. Foi sugerido um representante da Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, mas também essa possibilidade foi considerada que não seria
representativa do Estado de São Paulo. Houve, então, a sugestão de realizarmos um Fórum para envolver
representantes do interior do Estado de São Paulo, com representatividade de cada pasta que compõe o Programa,
para falarmos sobre a Comissão e traçarmos metas conjuntas. Seria então o I Fórum e II Balanço do PEAPDI, a ser
realizado no final deste ano.
Ainda seguindo a pauta da reunião passada, e considerando como prioridade de 2016 avaliarmos qual seria o papel
do Programa na questão da microcefalia, decorrente do zika vírus, foram apresentadas informações sobre a
microcefalia: 745 casos não confirmados no Brasil e 53 cidades em São Paulo. Foi considerada a existência de cartilhas,
protocolos e informações publicados oficialmente pelo Ministério da Saúde. Então, a Comissão considerou NÃO
PUBLICAR, no momento, nenhuma manifestação a respeito e aguardar que se confirmem os índices crescentes. Foi
informada a existência de uma cartilha acessível sobre dengue e Ligia passará o material a todos da Comissão.
Na sequência, seguindo a ordem de prioridades para 2016, foi iniciada a atividade de REVISÃO DOS DECRETOS sobre
o Programa. Na reunião foram apresentadas alterações para o Decreto que cria o Programa - DECRETO Nº 58.658, DE
4 DE DEZEMBRO DE 2012. Outros Decretos que compõem o Programa serão avaliados e revisados nas próximas
reuniões. Vamos concluir a revisão de todos para só então encaminhar às assessorias jurídicas das Pastas.
Nesta primeira alteração, foi considerada a necessidade de ampliar o número de Pastas participantes do Governo do
Estado de São Paulo: Casa Civil, Habitação, Transportes Metropolitanos e Turismo, mantendo as demais, já
participantes.
Para a próxima reunião, foi considerado que boa parte dos membros da Comissão vão participar da etapa nacional da
Conferência dos Direitos Humanos, e foi solicitada alteração da data da próxima reunião, sendo que ficou agendada a
próxima reunião para 20 de abril de 2016, quarta-feira, das 9h00 às 12h00. Pauta: revisão da legislação.
Ata registrada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e encaminhada a todos os membros
da Comissão, em 12 de abril de 2016.

