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

Data: 30 de novembro 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); Silvana Gimenes e Efrén Colombani (Secretaria da Cultura); Luana Mariano
(Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho); Lígia Soares (Secretaria da Saúde); Regina Leondarides (Familiar);
Nazira Levy (Secretaria de Desenvolvimento Social); Flavio Corrêa (Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania)
Glenda Aref Salamah de Mello Araujo (Secretaria da Educação) Maria Isabel da Silva (coordenadora da Comissão),
Simone Regina Nieves, Gabriel Stanzis, Natasha Torres e Thiago Alves (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência). (Fotos abaixo)
Pauta: Avaliação do Seminário e prioridades para 2018
A reunião avaliou o I Seminário sobre Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista, realizado
em 06 de novembro de 2017, no auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São
Paulo. O evento foi avaliado como muito positivo pelos organizadores e palestrantes. Foram destacados os cases e
depoimentos e o quanto agregaram ao Seminário. Representando a APAE-SP, Anna Beatriz, relatou a energia nas falas
e sugeriu que os arquivos usados nas apresentações sejam disponibilizados nas redes sociais.
Regina Leondarides deu a ideia do guia informativo ser mais simplificado, para que seja acessado também por
familiares, acostumados com linguagem mais simples e menos técnica. Representando a Secretaria da Cultura, Efrén
Colombani relatou a necessidade de mais exemplares serem disponibilizados e distribuídos, fomentando o tema,
inclusive em outros formatos como o audiovisual.
Maria Isabel sugeriu que o tema seja abordado em cada edição mensal da Caravana da Inclusão, algum integrante do
grupo se prontificasse a ir e participar, pois se trata de um evento com relevância alta, endossada por Silvana Gimenes,
situando que um elevado número de pessoas se interessam e prestigiam a Caravana. Também propôs que seja
revisada e estudada a consulta pública realizada em 2015, para que a Comissão possa propor políticas públicas para
atender às principais demandas verificadas na consulta.
Considerando o período eleitoral em 2018, a assinatura do decreto que atualiza o PEAPDI deverá ser em 25 de outubro
de 2018, durante o Encontro de Gestores para Atualização do Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com
Deficiência Intelectual - Conclusão da Revisão do Decreto que atualiza o PEAPDI – tentativa de assinatura e
publicação de novo Decreto entre Secretarias e Governo.
Maria Isabel explicou aos presentes que o conteúdo presente no guia estará disponível em breve, será enviado por email junto a esta ata e ficará acessível no site: http://peapdi.sedpcd.sp.gov.br/

Próxima reunião
08 de janeiro – 14H às 17h
Pauta: Finalizar o decreto que atualiza o PEAPDI
Ata registrada pela Assessoria de Comunicação Institucional, em 01 de dezembro de 2017.

