Ata de Reunião – Programa Estadual de
Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS
Data: 23 de fevereiro de 2017
Horário: 10h às 12h
Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo – Sala 03 – 3º andar
Presentes: Cristiane Lamin e Nazira Levy (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social); Glenda
Aref Salamah de Mello Araujo e Fabíola do Nascimento (Secretaria de Educação); Silvana Gimenes e
Efrên Colombani (Secretaria da Cultura); Júlio Lima (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho);
Maria Regina Leondarides (Familiar de Pessoa com Deficiência Intelectual); Maria Isabel da Silva,
Simone Nieves e Janaína Ribeiro (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência). Fotos
ao final.
Pauta: Definição de Pautas e Agenda de Reuniões para 2017
Uma das prioridades para esse ano será concluir a revisão do Decreto que estabelece o Programa. A
revisão foi iniciada nas reuniões do ano passado e será retomada na próxima reunião, a fim de que seja
finalizada e o Decreto encaminhado à Consultoria Jurídica da SEDPcD-SP e depois às outras Pastas.
Também será verificado com a assessoria jurídica da SEDPcD-SP como se dá quando há a necessidade
de participação de outras Pastas do Governo na Comissão; como podem ser convidadas para integrarem
a Comissão do Programa.
Também foi deliberado que em lugar de “Balanço Geral” será realizado, no final de 2017, um Seminário
de Capacitação com temática voltada às áreas da Saúde, Educação e Envelhecimento da pessoa com
deficiência intelectual, como encerramento das atividades do ano. A ideia é que a Comissão elabore
material informativo para distribuição aos participantes. O formato, público-alvo e a programação do
Seminário serão definidos nas próximas reuniões.
Foi sugerido envolver as regionais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social para participar da
capacitação. Foi levantada, ainda, a necessidade de planejar algumas ações sobre as crianças com
microcefalia, como o desenvolvimento de material informativo voltado aos familiares dessas crianças,
com dicas de prevenção e cuidados.
O formato e conteúdo do material informativo sobre Educação, Saúde e Envelhecimento serão discutidos
com os membros da Comissão ao longo das reuniões. Será elaborado um roteiro para nortear o passo a
passo dessa ação nas próximas reuniões.
Como exemplo da importância da informação e utilização das mídias digitais foi mencionada a circulação
de um vídeo sobre educação inclusiva: http://tvuol.uol.com.br/video/cordas-o-curtametragem-queesta-emocionando-o-mundo-04024D183666D4C94326
Ficou também acordado que as reuniões acontecerão nas últimas quintas-feiras de cada mês, com
exceção de março, que foi transferida para a semana seguinte. Segue Calendário das reuniões de 2017:
23/02, 06/04, 27/04, 25/05, 29/06, 31/08, 28/09, 26/10 e 30/11.
Pauta da próxima reunião: Análise de revisão do Decreto e desenvolvimento de material sobre Educação.

Próximas reuniões
06 de abril – 9h30 às 12h
27 de abril – 9h30 às 12h

Ata registrada pela Assessoria de Comunicação Institucional, em 23 de fevereiro de 2017.

