Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência
Intelectual - SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS
~~ Ata de Reunião ~~

Data: 02 de agosto de 2017
Horário: 9h30 às 12h
Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo – sala 3- 3º andar
Presentes: Anna Beatriz Leite (APAE-SP); Cristiane Lamin, Nazira Levy (Secretaria de Desenvolvimento Social); Efrén
Colombani, Silvana Gimenes (Secretaria da Cultura); Luana Mariano (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho);
Fabíola do Nascimento (Secretaria de Educação); Regina Leondarides (Familiar); Janaína Aparecida Ribeiro, Maria
Isabel da Silva, Thiago Alves e Simone Nieves (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência). (Fotos
abaixo)
Pauta: Publicação PEAPDI
O ponto focal do encontro foi de como desenvolver e estruturar a publicação do PEAPDI: Guia informativo para o
protagonismo e inclusão social das pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. A
discussão dos participantes da reunião foi de quais assuntos entrariam na pauta e, também, de como seria a divisão
dos capítulos para que o conteúdo esteja diluído, com linguagem acessível e de fácil compreensão.
O debate foi coordenado pela gestora de Comunicação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Maria Isabel da Silva, e definido que cada assunto teria a separação por tópicos e após o conteúdo ser devidamente
organizado e encaminhado por e-mail para Maria Isabel, este seria apresentado já na próxima reunião do PEAPDI, em
25 de agosto (sexta-feira). A divisão foi a seguinte:
Apresentação (texto da Secretária Dra. Linamara Rizzo Battistella)
Sumário
Introdução (abordagem sobre conceito de deficiência, barreiras presentes na LBI e Convenção, dados mundiais da
deficiência, indicadores, políticas públicas, citação de cases de sucesso)
SAÚDE - LIGIA:
1. Prevenção
2. Diagnóstico
3. Pré natal
4. Momento da notícia (aviso dos médicos para os pais)
5. Estimulação e habilitação
6. Cuidados na infância, adolescência e vida adulta
7. Envelhecimento
8. Cases de pré-natal e momento da notícia (Anna Beatriz sugeriu contribuir com pessoa que atua com
momento da notícia – vamos falar com Ligia)
EDUCAÇÃO E CULTURA – FABIOLA/GLENDA E SILVANA/EFRÉN:
1. Direito à inclusão no ensino regular e conceito de atendimento educacional especializado: do ensino básico
ao superior – (educação)
2. Recursos pedagógicos para o acesso ao aprendizado (educação)
3. Momento da notícia – (educação)
4. Direito à inclusão cultural – (cultura)

5. A importância da acessibilidade comunicacional como ferramenta de fruição, expressão e protagonismo
(cultura)
6. Direito à expressão artística (cultura)
7. Cases de pessoas com deficiência estudando ou formadas ou em atividade (educação e cultura)

TRABALHO – LUANA COM APOIO DA APAE SÃO PAULO
1. INTRODUÇÃO - Importância do trabalho para a autonomia, independência, protagonismo e inclusão social
da pessoa com deficiência
2. Conceito, trajetória e experiência do EMPREGO APOIADO
3. Capacitação para o mercado de trabalho
4. Sensibilização no ambiente de trabalho
5. Direito e inclusão no mercado de trabalho
6. Legislação Trabalhista e Previdenciária (Lei de Cotas, suspensão do BPC)
7. Exemplos bem sucedidos de política de inclusão profissional – ex.: Thais e Jessica do café

ENVELHECIMENTO – REGINA LEONDARIDES E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definição
Expectativa de vida das pessoas com deficiência intelectual
Prováveis sinais de envelhecimento precoce
Momento da notícia (envelhecimento precoce)
Estudos sobre envelhecimento
Envelhecimento saudável (saúde, autonomia, família, rede de apoio – serviços e assistências - qualidade de
vida) – contribuição da Secr. Desenvolvimento Social
7. Direitos específicos (idade para casa de repouso, cases existentes de jurisprudência)
8. Violência contra pessoas com deficiência em processo de envelhecimento
Foi sugerido incluir cases, mostrar histórias relacionadas a cada capítulo com imagens e relatos das pessoas com
deficiência.
Foi estabelecido o prazo de até 23 de agosto para que os integrantes do PEAPDI enviem o conteúdo proposto para
Maria Isabel (isabel@sedpcd.sp.gov.br), que organizará os dados para apreciação na próxima reunião, em 25/08.
Ao final da publicação:
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LINKS, CONTATOS E SITES ÚTEIS
Isabel irá desenvolver Termo de Autorização de Uso de Imagem para os depoimentos (cases)
A publicação irá seguir o seguinte padrão:
CADA CAPÍTULO TOTAL COM MÁXIMO DE 20 PARÁGRAFOS - CADA TÓPICO (INDIVIDUAL) COM MÁXIMO DE 5
PARÁGRAFOS - CADA PARÁGRAFO COM MÁXIMO DE 7 LINHAS
Calendário das próximas reuniões de 2017: 25/08, 28/09, 26/10 e 30/11.
Próxima reunião
25 de agosto – 9h30 às 12h
Pauta: Organização dos capítulos da publicação do PEAPDI

Ata registrada pela Assessoria de Comunicação Institucional, em 02 de agosto de 2017.

