Ata de Reunião – Programa Estadual de
Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS
Data: 06 de abril de 2017
Horário: 09h30 às 12h
Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo – Sala 03 – 3º andar
Presentes: Fabíola do Nascimento (Secretaria de Educação); Silvana Gimenes e Efrên Colombani
(Secretaria da Cultura); Bruno Fedri representando Cristiane Pereira (Secretaria da Justiça e Defesa da
Cidadania), Luana Guimarães representando Júlio Lima (Secretaria de Emprego e Relações do
Trabalho); Maria Regina Leondarides (Familiar de Pessoa com Deficiência Intelectual); Cleiton Maurício
(ABDEM); Maria Isabel da Silva, Tereza Cristina Quaresma de Freitas, Simone Nieves e Janaína Ribeiro
(Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência). Fotos ao final.
Pauta: Definição de conteúdo para publicação
Foi solicitado que Maria Isabel reenvie a ata da última reunião para Fabíola, Efrén e Anna Beatriz.
Também foi sugerido que seja encaminhada nova comunicação ao novo Secretária de Cultura para que
continue sendo forte a presença da Pasta na Comissão.
Anna Beatriz sugeriu que fosse adicionado ao conteúdo o tema autonomia e protagonismo da pessoa
com deficiência intelectual.
Ficou estabelecido que a publicação será um guia e terá como temas centrais: saúde, educação e cultura,
trabalho e envelhecimento, sempre sob a ótica da autonomia e protagonismo. O nome da publicação
será:
Saúde – Educação e Cultura – Trabalho – Envelhecimento
Guia Informativo para o Protagonismo e Inclusão Social das Pessoas com Deficiência
Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo
As informações que irão compor o Guia devem ser finalizadas até agosto e de alguma forma devem
abranger a legislação por termos tantas novas informações como a possibilidade de casamento,
alterações na tutela, etc. Foram feitas duas sugestões para as ilustrações do Guia: Maurício de Sousa e
Ziraldo. É preciso verificar com eles a possibilidade de fazer esse trabalho. Caso não haja possibilidade,
também falou-se sobre a tentativa de uma liberação do uso das personagens de suas ilustrações.
A ideia de adicionar o tema “Cultura” veio de Efrén, que destacou não poder dissociar a educação da
cultura. O Guia seguiria a seguinte lógica:
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, cases de sucesso)
- Saúde:
Prevenção – diagnóstico – pré natal – momento da notícia – estimulação e habilitação – cuidados
na infância, adolescência e vida adulta – envelhecimento
- Educação e Cultura:
Direito à inclusão no ensino e atendimento educacional especializado: do ensino básico ao superior
– momento da notícia – direito à inclusão cultural – a importância da acessibilidade comunicacional como
ferramenta de fruição, expressão e protagonismo
Também foi sugerida a inserção de pequenos cases ao final de cada tópico do Guia. Na próxima reunião
serão discutidos os tópicos: Trabalho e Envelhecimento.
Além da publicação, também será realizado um vídeo informativo que acompanhará a publicação. Falouse da possibilidade de veiculação em canais como a TV Cultura, por exemplo.
Calendário das próximas reuniões de 2017: 27/04, 25/05, 29/06, 31/08, 28/09, 26/10 e 30/11.

Próxima reunião
27 de abril – 9h30 às 12h
Pauta da próxima reunião: Análise de revisão do Decreto e definição dos tópicos sobre Trabalho e Envelhecimento.
Ata registrada pela Assessoria de Comunicação Institucional, em 06 de abril de 2017.

