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

Data: 25 de setembro de 2017
Horário: 9h às 12h
Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo – sala 3 - 3º andar
Presentes: Maria Regina Leondarides (Sociedade Civil); Cristiane Lamin (Secretaria de Desenvolvimento Social);
Silvana Gimenes (Secretaria da Cultura); Glenda Aref Salamah de Mello (Secretaria de Educação); Maria Isabel da
Silva, Janaína Aparecida Ribeiro 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 ENVELHECIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL e EDUCAÇÃO
Na próxima reunião- 28 de setembro - será avaliado o tópico de Saúde, será feita revisão do texto sobre Trabalho e
revisão geral do Guia – última reunião para fecharmos o conteúdo do guia.
Abaixo, detalhes sobre reunião que aconteceu em 25 de setembro.
Envelhecimento
Foram apresentados apontamentos acerca do tema Envelhecimento, organizado por Maria Regina Leondarides. Ao
final de seu texto ela colocará informações sobre Violência contra idosos e a Delegacia de Polícia da Pessoa com
Deficiência. O conteúdo referente ao tema foi finalizado com êxito.
Assistência Social
Foi adicionado um texto sobre o programa voltado à pessoa com deficiência idosa ao tema Envelhecimento.
Também há informações sobre Assistência Social para entrar no texto de Trabalho. Foi ressaltado que o serviço de
assistência social é voltado prioritariamente para pessoas em condições de risco, por isso será adicionada a
informação no trecho que trataremos sobre violência contra idosos. Cristiane encaminhará novo texto com destaque
para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Educação
Glenda alterou texto sobre Educação e encaminhou à Isabel em 25 de setembro, para nova inserção no material final
do Guia. O conteúdo foi avaliado pelos presentes e Glenda verificará com o Diretor de sua equipe sobre os termos
“substancial/muito substancial”, que se referem a níveis dentro da temática da rede regular de ensino. Alguns
trechos encaminhados por ela previamente foram excluídos do Guia.
Sobre os cases, Regina Leondarides verificará se conhece pessoas formadas pela rede regular de ensino. Texto da
Educação, quase fechado. Apenas aguardando apontamentos de Glenda. A conclusão será na quinta, dia 28/09.
A pauta da próxima reunião será assim dividida:
28 DE SETEMBRO: DAS 9H30 ÀS 12H – SAÚDE E REVISÃO DO TRABALHO – FECHAMENTO DO GUIA - Importante a
participação das demais áreas, 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
28 setembro– 9h30 às 12h - Pauta: Organização dos capítulos sobre Saúde, revisão do Trabalho e finalização do guia
Ata registrada pela Assessoria de Comunicação Institucional, em 26 de setembro de 2017.

