Ata de Reunião
Data: 26 de agosto de 2016
Horário: 9h às 10h30
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 (Secretaria de Educação); Silvana Gimenes
(Secretaria da Cultura); Nazira Levy e Marina Marinho de Azevedo (Secretaria de
Desenvolvimento Social); Júlio Lima (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho);
Cleitom Maurício (ABDEM); Denise Feliano, Maria Isabel da Silva, Natasha Torres,
Janaína Ribeiro, Simone Mendonça e Simone Regina Nieves (Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência)

PAUTA:
1) Programação do II Balanço Geral do Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com
Deficiência Intelectual –1º/09/2016

Na introdução do Balanço Geral será destacado que está sendo feita a reformulação do
Decreto que estabelece o Programa, sem retirar nenhuma ação, apenas adequando o que
já está descrito no documento e adicionando ações para as Pastas. Também será feito um
comparativo entre as realizações de cada Pasta e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI).
Para a formulação do conteúdo de cada Secretaria deverá ser levado em conta os detalhes
acerca de cada temática, exemplo: levando em conta os itens do capítulo de Educação da
LBI, o que está sendo feito pela Secretaria da Educação?
Nazira informou que no capítulo de Assistência Social da LBI existe o item “habilitação e
reabilitação” e esse tema perpassa sobre as demais ações do Governo do Estado de São
Paulo, como a Saúde, na reabilitação, por exemplo.
Anna Beatriz informou que terá uma representante da APAE DE SÃO PAULO para tratar do
tema “Afetividade e Sexualidade”, e que será necessário mais do que 10 minutos para essa
explanação. Foi então definido em grupo que a APAE DE SÃO PAULO terá 20 minutos para
apresentação.
Glenda informou que fará um paralelo com as ações do ano anterior e que trará a diferença
entre 2015 e 2016 quantitativamente. Também passará rapidamente pelos detalhes da
LBI com relação à Educação.
Além dos 10 minutos da apresentação de Glenda, ela terá mais 5 minutos para responder
eventuais dúvidas do público presente. O espaço para perguntas e respostas será logo
após a explanação da Glenda, em virtude dela ter que se retirar em seguida. Aos demais,
todas as perguntas do público ficarão para o final do Balanço.

Será criado um convite para que todos os membros da Comissão divulguem para seus
contatos e nas páginas de suas Secretarias/Instituições.
Cleitom da ABDEM trará informações sobre o esporte relacionando à LBI. Além disso, um
atleta falará sobre a experiência de participar de jogos na Itália.
Cristiane, da Justiça, explicou que muitas informações do capítulo da Justiça tratam de
temas do Judiciário e dessa forma, não atendem às ações da Secretaria em questão.
Junto à esta ata será enviada, no mesmo e-mail, a Lei Brasileira de Inclusão – LBI para
auxiliar os representantes das Pastas/Instituições a elaborarem seus conteúdos. Até terçafeira, 30 de agosto, todos os representantes devem enviar as informações para Maria
Isabel (isabel@sedpcd.sp.gov.br) para que ela prepare o material final da apresentação.

PRÓXIMA REUNIÃO
28 de setembro – última quarta-feira do mês, das 9h às 12h
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