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

Data: 21 de setembro de 2017
Horário: 9h30 às 11h30
Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo – sala 3 - 3º andar
Presentes: Anna Beatriz Leite (APAE-SP); Efrén Colombani e Silvana Gimenes (Secretaria da Cultura); Glenda Aref
Salamah de Mello (Secretaria de Educação); Maria Isabel da Silva e Simone Nieves (Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência). (Fotos abaixo)

Pauta: Guia Informativo para o Protagonismo e Inclusão Social das Pessoas com Deficiência Intelectual e
Transtorno do Espectro Autista – Área CULTURA
Isabel informou aos presentes sobre o acidente que fez com que Lígia, representante da Saúde, tirasse licença
médica. Ela fraturou seis costelas em acidente de carro no último feriado. A Comissão irá enviar um comunicado
desejando rápida recuperação.
Glenda tirou dúvidas a respeito do material que deverá ser apresentado pela Secretaria de Educação; ela tentará
atualizar o material previamente enviado, para trazer nas próximas reuniões que acontecerão em 25 e 28 de setembro.
Também foi solicitado por ela que Isabel encaminhe “Autorização do Uso de Imagem”, para que ela consiga o
depoimento para o case da área da Educação. Foi solicitado também o número ideal de parágrafos para a edição de
seu material: CADA CAPÍTULO TOTAL COM MÁXIMO DE 20 PARÁGRAFOS - CADA TÓPICO (INDIVIDUAL) COM MÁXIMO
DE 5 PARÁGRAFOS - CADA PARÁGRAFO COM MÁXIMO DE 7 LINHAS
Também foi discutida a possibilidade de colocar dois cases: aluno/familiar do jovem com deficiência intelectual que
faz parte da rede regular de ensino e de um profissional capacitado para verificar durante o aprendizado se há algum
indício de deficiência intelectual ainda não percebido.
Em continuidade à reunião anterior, foi avaliado o tópico que diz respeito à Cultura, que fará parte do Guia.
A seguir estão os tópicos revisados na reunião.
Cultura
Texto da Secretaria de Estado da Cultura quase sem alterações. Foi retirado do texto da Cultura a parte exclusiva
sobre dados numéricos do Censo IBGE. Esse dado mais amplo será inserido na Introdução do Guia. Foi feita alteração
com relação ao texto que trata do Selo de Acessibilidade Comunicacional.
Também foi discutida a possibilidade de trazer dois cases: um artista e uma pessoa que utiliza os equipamentos de
cultura do Estado de São Paulo, ambos com deficiência intelectual. Chegou-se ao consenso de que seria mais
interessante que fosse apenas uma pessoa, que pudesse apontar os dois olhares: artista e pessoa com deficiência
que participa ativamente da área cultural. Também é uma possibilidade, caso não tenha espaço, que se retire a
parte que condiz ao case e que se ilustre o material com fotos de pessoas com deficiência nos espaços culturais.
Uma ideia é o Museu do Futebol, que tem um monitor com deficiência intelectual.
No texto da Secretaria de Cultura também tinha informações importantes acerca da legislação específica da pessoa
com deficiência. Esse texto será repensado para o capítulo relacionado a “Legislação”.
Deve ser verificada a possibilidade de Mauricio de Sousa ou Ziraldo ilustrarem o Guia. Caso não consiga, que pelo
menos autorizem para uso dos personagens na publicação. Uma sugestão de Efrén é utilizar o personagem autista
da Vila Sésamo. Ele tentará verificar com a TV Cultura com quem podemos conversar a respeito.

Foi destacado que no início de outubro vamos definir a formatação do Seminário, que acontecerá em 06 de
novembro de 2017, nos dois períodos. Glenda solicitou que a Educação seja apresentada pela manhã.
A pauta das próximas reuniões será assim dividida:
25 DE SETEMBRO – DAS 9H ÀS 12H – completar ENVELHECIMENTO E AVALIAR SE ASSISTÊNCIA SOCIAL FICA ATRELADA
AO ENVELHECIMENTO OU SE GANHA CAPÍTULO ESPECÍFICO E SAÚDE (ou EDUCAÇÃO);
28 DE SETEMBRO: DAS 9H30 ÀS 12H – EDUCAÇÃO (ou SAÚDE) E REVISÃO DO TRABALHO – FECHAMENTO DO GUIA Importante a participação das demais áreas nas duas reuniões, a fim de contribuir com a redação final. Datas das
reuniões dos próximos meses de 2017: 26/10 e 30/11 (avaliação do Seminário).
Próxima reunião
25 setembro– 9h às 12h - Pauta: Organização dos capítulos sobre Envelhecimento e Saúde (ou Educação)
Ata registrada pela Assessoria de Comunicação Institucional, em 21 de setembro de 2017.

