Ata de Reunião do Programa Estadual de Atendimento
às Pessoas com Deficiência Intelectual
Data: 17 de agosto de 2016
Horário: 9h às 12h
Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Sala 03 – 3º andar
Presentes: Anna Beatriz Leite (APAE-SP); Cristiane Pereira (Secretaria de Justiça e Defesa da
Cidadania); Glenda Aref Salamah de Mello Araujo (Secretaria de Educação); Karla Janaine Borges
(Federação das APAEs – FEAPAES-SP); Silvana Gimenes (Secretaria da Cultura);Cristiane Lamin e
Nazira Levy (Secretaria de Desenvolvimento Social); Regina Leondarides (Familiar); Maria Isabel da
Silva, Simone Regina Nieves, Tereza Cristina Quaresma, Janaína Ribeiro e Simone Mendonça
(Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência)

Foi informado pela coordenadora da Comissão de Acompanhamento do Programa, Maria Isabel da Silva,
que a Feapaes, a APAE-SP e Regina Leondarides a procuraram para uma reunião na semana anterior,
para destacar a importância de não retroceder nas ações do Programa. A coordenadora reiterou que a
revisão do Programa foi iniciada em função de algumas informações equivocadas, como por exemplo,
atribuir à Secretaria de Justiça ações cabíveis à Defensoria Pública ou Procuradoria Geral. Por essa razão,
foi iniciada a revisão do Decreto, para rever erros, mas jamais retroceder em conquistas e direitos das
pessoas com deficiência intelectual.
Em seguida, ela destacou a pauta da presente reunião, que contemplou três assuntos:
1) Histórico do Programa
2) II Balanço Geral do PEAPDI
3) Revisão do Decreto
1)
Na reunião anterior, foi solicitado por Ligia Soares (representante da Secretaria da Saúde, então
ausente) que fosse levantado o histórico do Programa, para verificar quem enviou as informações que
constam atualmente no documento.
Isabel levantou essa informação e foi verificado que:
- Em maio de 2012, a Feapaes e a APAE-SP levaram ao Governador do Estado de São Paulo a necessidade
de atenção ao público com deficiência intelectual.
- O Governador, então, passou a solicitação à Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Dra. Linamara Rizzo Battistella, que abriu um expediente para um Plano Estadual de Atenção
Integral à Pessoa com Deficiência intelectual, que veio a ser o Programa Estadual de Atendimento à
Pessoa com Deficiência Intelectual, com representantes de diversas Pastas e sociedade civil.
- Foi verificado que as contribuições da Secretaria da Saúde foram assinadas por três pessoas, incluindo
Ligia Soares, atual representante da Pasta na Comissão. (ANEXO I)
- Em maio de 2012, foi enviado pelo Secretário da Cultura os nomes do titular e suplente da Pasta na
Comissão: Silvana Gimenes foi nomeada titular e Cássio suplente. Nos foi informado anteriormente que
Silvana era suplente de Cássio.
- Para auxiliar no processo de elaboração do documento, foi aberta Consulta Pública para verificar com
a sociedade civil quais as necessidades específicas do público.
2)
Na reunião também foram definidos os pontos para o II Balanço Geral do Programa Estadual de
Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual.

O evento acontecerá no dia 1º de setembro, durante o lançamento do Setembro Verde, na Secretaria
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Balanço acontecerá das 15h às 17h30.
Na pauta cogitou-se apresentar os pontos de revisão do Decreto e explicar a proposta da revisão. Além
disso, Karla deu a ideia de falar das ações de cada Pasta, levando em conta a Lei Brasileira de Inclusão,
focando na pessoa com deficiência intelectual. Considerou-se então que o tema do Balanço Geral será
“O Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual à Luz da Lei Brasileira de
Inclusão”.
Considerou-se que a Isabel fará uma explanação introdutória básica sobre a Lei em geral; a APAE-SP e
a Feapaes-SP vão falar sobre sexualidade e afetividade da pessoa com deficiência intelectual e Regina
Leondarides falará sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Os detalhes serão
tratados na próxima reunião, marcada para dia 26 de agosto.
Serão 10 minutos para cada expositor.
Os representantes ficaram incumbidos de verificar na LBI o trecho específico de seu segmento para fazer
um paralelo entre suas ações e o que é contemplado na Lei. Por exemplo: a LBI prevê realização de tal
ação e a Secretaria “x” já faz, então essa ação prevista na Lei é cumprida pela pasta. Vamos apresentar
o Governo de São Paulo cumprindo a LBI. E apontar os pontos que ainda necessitam de observação.
3)
Foi levantada a necessidade de definir o conceito de Monitoramento e o papel da Comissão sobre
o cumprimento do Programa. A Tereza informou que o monitoramento é diferente de fiscalização. A
fiscalização não cabe a nós, enquanto Secretarias ou Comissão. O monitoramento sim pode ser feito por
meio de mecanismos para instrumentalizar esse controle sobre o cumprimento do Decreto. O
monitoramento pode ser feito por meio de uma resolução conjunta para monitorar as ações do
documento.
Silvana questionou se a APAE-SP quer fiscalizar as Pastas envolvidas no Decreto. Anna Beatriz ressaltou
que a APAE-SP e a Feapaes querem apenas que o Decreto saia do papel, que as ações aconteçam de
fato.
Maria Isabel ressaltou que o ponto chave é que não haja retrocesso de direitos.
Karla informou também que a preocupação é preparar todo o documento e depois não ter como
monitorar isso, é preciso verificar uma forma de monitorar de fato as ações.
Anna Beatriz também enfatizou que quando o Decreto foi elaborado teve uma consulta pública e muita
coisa que está no documento veio dessa interação da sociedade civil, sendo importante que não sejam
esquecidas demandas pontuais dos atores diretos e indiretos.
Isabel falou que a revisão do Decreto não está fechada ainda e que nada impede que seja submetida a
consulta de agentes da sociedade envolvidos diretamente na causa do segmento em questão.
Essa ideia foi enfatizada por Anna Beatriz que destacou podermos fazer uma consulta direta só para
garantir ainda mais os direitos que já estão contemplados no Decreto.
Na próxima reunião os representantes apresentarão o conteúdo para o II Balanço e serão dirimidas
dúvidas sobre o que será apresentado.
PRÓXIMA REUNIÃO
26 de agosto, sexta-feira, 9h às 12h
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