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MUNICIPALISMO A FAVOR DA INCLUSÃO

Após seis anos de história, a Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania 
firmou-se como importante ação do Governo do Estado de São Paulo no fomento ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas públicas locais inclusivas.

Como um dos mais significativos resultados desta jornada, aponta-se o crescente número 
de instâncias específicas implementadas desde a criação da Caravana, em 2010. São 
cerca de 150 prefeituras que, sob o estímulo e orientação da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD), criaram Secretarias, 
Coordenadorias, Diretorias, Assessorias ou outros órgãos que, de forma articulada, 
vem trazendo maior atenção e celeridade aos projetos e ações de inclusão.

2010
2011

2012
2013

2014
2015

20
 instâncias

43
 instâncias

59
 instâncias

81
 instâncias

116
 instâncias

152
 instâncias



Em 2016, com o importante apoio estratégico da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), apresentaremos os principais pontos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (LBI), cuja vigência, a partir de janeiro deste ano, representa um contundente 
marco regulatório para o exercício pleno dos direitos desse segmento da sociedade. 

É uma grande oportunidade para estreitar o contato entre os profissionais do Direito, por 
intermédio da OAB, e os beneficiários diretos do cumprimento da LBI e de suas normas 
de referência, proporcionando um canal de intercâmbio no qual a expertise jurídica dos 
advogados possa ir ao encontro das reais demandas da população com deficiência.

Essa aproximação e troca de informações é extremamente benéfica, pois, ao estimular um 
maior conhecimento de ambas as partes sobre os recursos legais existentes, bem como 
quanto às barreiras encontradas no caminho do cumprimento desses direitos, permitir-
se-ão melhores e mais eficazes encaminhamentos junto aos órgãos competentes.

Trata-se de uma parceria singularmente positiva para colocar em prática, de maneira 
contundente, não somente a LBI, mas toda a legislação referente ao tema, que deve 
impactar todos os setores, permitindo acesso à diversidade de bens, produtos e serviços 
(públicos e privados) disponibilizados na sociedade.

Participe você também desse poderoso movimento que, a cada ano, contribui para for-
talecer e ampliar, cada vez mais, a rede paulista de cidades que reconhecem a diversi-
dade, a acessibilidade e a inclusão como bases para sua própria sustentabilidade. 

Linamara Rizzo Battistella
Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo



Não há dúvidas! Nossa Caravana vem cumprindo seu papel junto aos municípios 
paulistas de forma eficiente. É empolgante perceber, nas regiões visitadas, a mobili-
zação de vários setores da sociedade em busca de melhorias na infraestrutura, nos 
serviços, na utilização dos espaços públicos e, principalmente, notar a mudança 
atitudinal que vem ganhando forma e volume quanto às questões que envolvem as 
pessoas com deficiência.

Trazendo como pano de fundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(LBI), esta sétima edição quer ir além da discussão sobre a importância, notória, dessa nor-
ma recentemente aprovada. Queremos, principalmente, debater os mecanismos e ações 
necessárias para sua efetiva aplicação em todos os setores da sociedade.

Em 2016, abordaremos a Educação Inclusiva, um dos maiores desafios da LBI. Este 
conceito, emblemático, vem atrelado a uma série de componentes que vão desde a 
acessibilidade física, passando pela Tecnologia Assistiva (principalmente no que se 
refere à acessibilidade comunicacional), até a capacitação dos agentes educacio-
nais envolvidos para que possam atuar junto à diversidade de situações que já estão 
encontrando no dia a dia.

Pensar e viabilizar estratégias que permitam o acesso igualitário ao conhecimento e 
capacitação tem o potencial de reverberar em outro setor fundamental quando fala-
mos de inclusão: o mercado de trabalho. Neste contexto, o ganho vai além da possibi-
lidade de renda, abrangendo, também, a inclusão social.

LBI NA PRÁTICA



Com este panorama e tendo a LBI como nossa maior aliada, vamos, mais uma vez, levar 
informação, conhecimento e boas práticas para as cidades paulistas, que, sempre de 
forma entusiasmada e interessada, recebem a Caravana com a certeza de que suas 
ações inclusivas serão intensificadas.

Cid Torquato
Secretário de Estado Adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo
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A Caravana



Tendo percorrido cidades em todas as regiões do Estado de São Paulo, desde 2010, a 
Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania chega este ano à sua 7ª edição, 
apresentando números expressivos:

59
municípios já
receberam a

Caravana;

20
Mais de

participantes
mil 300

prefeituras;

Participação
de gestores

públicos
de mais de

150
cidades já 

implementaram
suas secretarias, 

coordenadorias e 
outras instâncias 
especí�cas para 

questões de 
acessibilidade

e inclusão; 

20
Mais de

temas sobre
o universo da
de�ciência já

foram levados
ao interior
do Estado
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01. Jaú
02. Ribeirão Preto
03. Sorocaba
04. São josé dos Campos
05. Presidente Prudente
06. Santos
07. São José do Rio Preto
08. Peruíbe
09. Fernandópolis
10. Americana

 

11. Piracicaba
12. Olímpia
13. Mogi das Cruzes
14. Catanduva
15. Lençóis Paulista
16. Assis
17. Itapetininga
18. Araraquara
19. Pariquera-Açu
20. São Paulo

21. Novo Horizonte
22. Botucatu
23. Garça
24. Bananal
25. Bertioga
26. Itapeva
27. Orlândia
28. Paraguaçu Paulista
29. Caconde
30. Cotia

31. Bebedouro
32. Votuporanga
33. Itú
34. Lins
35. Araçatuba
36. Pirassununga
37. Barueri
38. Lorena
39. Adamantina
40. Campinas

41. São Paulo
42. Avaré
43. Araras
44. São Carlos
45. Águas da Prata

46. Socorro
47. Boraceia
48. Santa Fé do Sul
49. Franca
50. Brotas
51. Guaratinguetá
52. Mogi Mirim
53. Boituva
54. Santa Cruz do Rio Pardo
55. Ilhabela
56. Cajati
57. Dracena
58. Presidente Epitácio
59. Valinhos
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Além da importância dos números apresentados, podemos observar a positiva e 
crescente conscientização e mobilização que esta iniciativa tem provocado por 
onde passa, propiciando um ambiente político e institucional mais favorável ao 
estabelecimento de ideias e projetos inclusivos nos municípios, que, ao priorizarem 
acessibilidade e inclusão, terminam por beneficiar toda a comunidade local.

A otimização dos canais de interlocução e de apresentação de demandas da população 
com deficiência no âmbito local é reflexo, entre outros fatores, de uma mudança 
cultural que a Caravana vem estimulando ao longo de sua história e que abrange 
um trabalho contínuo das instâncias específicas (cada vez em maior número), dos 
gestores públicos e, também, da atuação dos Conselhos Municipais para Pessoas 
com Deficiência, que tem no Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com 
Deficiência – CEAPcD, ponto focal de assessoramento e aconselhamento.

Mesmo com tantos reflexos positivos percebidos até aqui, a Caravana segue a 
todo vapor, “viralizando” uma mudança cultural e atitudinal positiva por todos os 
municípios paulistas, estes seus maiores parceiros no caminho de uma sociedade 
sustentavelmente inclusiva.
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NÚMEROS DA DEFICIÊNCIA

9,3
de pessoas com de�ciência

no Estado de São Paulo

milhões

7.344.037

1.893.359

2.561.856

502.931

35.774.392

9.717.318

13.265.599

2.611.536

45,6
de pessoas com

de�ciência no Brasil

milhões

17



Lei Brasileira de Inclusão da  
Pessoa com Deficiência (LBI)





A data de 06 de julho de 2015 tornou-se histórica para o segmento das pessoas com 
deficiência. Foi sancionada pela Presidente da República a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência – Lei federal nº 13.146/2015. A LBI, até se tornar lei, percorreu 
um longo caminho, iniciado em 2003, quando foi proposto pelo então deputado Paulo 
Paim, o “Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência”. Um grupo de pessoas com e 
sem deficiência considerou aquele texto um absoluto emaranhado de boas intenções 
equivocadas. Porém, acima de tudo, o considerou uma oportunidade de reunir em uma 
só lei grande parte dos direitos das pessoas com deficiência. 

Enquanto tramitava na Câmara Federal, o Estatuto contou com a relatoria da Deputada 
Federal Mara Gabrilli. A partir daí, passou por revisão, reformulação de conceitos e 
recebeu nova denominação – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. No 
Senado, teve relatoria do Senador Romário, outro parlamentar com atuação chave para 
a aprovação do projeto de lei. 

O conteúdo da Lei Brasileira de Inclusão é, antes de tudo, um compilado de normas, 
que permitirá a todos maior facilidade para encontrar, em um só instrumento jurídico, 
caminhos legais para que as pessoas com deficiência possam exigir seus direitos. 

A LBI está em vigência desde 03 de janeiro de 2016 e, de certa forma, regulamenta 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, 
instrumento jurídico internacional, incorporado à legislação brasileira com status de 
emenda constitucional, que já estabelecia preceitos inovadores, voltados a qualidade 
de vida, protagonismo e inclusão social das pessoas com deficiência. 

20



A LBI reafirma direitos já existentes, amplia a abrangência de normas até então 
incompletas e complementa o arcabouço jurídico com garantias há muito pleiteadas 
pelo segmento, entre elas:
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No ensino, a LBI proíbe cobranças extras de alunos com deficiência, e este veto se 
estende também aos planos de saúde, que não devem discriminar em função da 
presença de deficiência.

Mudanças em salas de cinema e espetáculos em geral, cursos, escolas, publicações, 
setor hoteleiro, moradia, trabalho e ensino, que devem obedecer as regras de 
comunicação inclusiva. 

Autoriza que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) seja utilizado para a 
compra de órteses e próteses por pessoas com deficiência física. 

Permite que pessoas com deficiência intelectual casem-se ou formem união estável. 

Estabelece diversas cotas mínimas importantes, como: 2% das vagas em 
estacionamentos; 10% de carros adaptados nas frotas de táxi; 10% dos computadores 
com recursos de acessibilidade em “lan houses”; e 10% de quartos acessíveis em 
hotéis, pousadas e similares, entre outras.

Exige que todos os sites, governamentais e comerciais, em operação no Brasil, sejam 
digitalmente acessíveis.



Estipula que os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho 
autônomo permitam a participação das pessoas com deficiência e a disponibilização 
de linhas de crédito, quando necessárias.

Nesse contexto, apesar da LBI ser uma norma que contempla atribuições das esferas 
municipal, estadual e federal, muitas deles complementares entre si, é fundamental 
ressaltarmos a importância da atuação dos gestores públicos municipais, que devem 
empenhar esforços em ações que visem, por exemplo:

A construção, reforma e manutenção de calçadas dos espaços públicos municipais 
de forma a atender os critérios de acessibilidade e desenho universal, preocupando-
se com a correta disponibilização dos equipamentos e mobiliários urbanos (postes, 
bancos, placas, entre outros), de forma a possibilitar a circulação de pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, principalmente naquelas rotas consideradas 
estratégicas (aquelas que levam a hospitais, escolas, entre outros serviços básicos);

Criação de mecanismos que permitam a fiscalização de estabelecimentos comerciais 
(bares, restaurantes, lojas, cinemas, entre outros) quanto ao cumprimento dos 
requisitos de acessibilidade física e comunicacional;

Implementação de Planos Municipais de Acessibilidade, que podem estar inseridos 
nos Planos Municipais de Mobilidade Urbana (ver Lei federal nº 12.587/2012) ou 
serem criados como projetos de lei municipais de forma independente;
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Observação quanto aos critérios de acessibilidade e inclusão no âmbito das 
instituições de ensino e capacitação de responsabilidade municipal (atenção aos 
artigos de 27 a 30 da LBI – Capítulo IV – Do Direito à Educação);

Promoção de medidas locais de fomento à contratação de pessoas com deficiência, 
no setor público e privado, bem como de estímulo ao empreendedorismo da pessoa 
com deficiência;

Adoção dos critérios de acessibilidade digital em todos os sites de serviços públicos 
municipais, bem como em projetos relacionados à inclusão digital do município, 
como no caso de telecentros; e

Contínua interlocução com os conselhos municipais para pessoas com deficiência, 
permitindo criar importante canal de recebimento de demandas da população com 
deficiência.



Educação Inclusiva





Como uma das questões de maior relevância no universo da inclusão, a Educação 
Inclusiva recebe o interesse crescente de educadores e das famílias de pessoas com 
deficiência quanto a sua conceitualização e implementação. 

Durante muito tempo, a questão da acessibilidade física às escolas foi o principal foco 
quando se pensava em incluir a criança com deficiência no ensino, tendo em vista as 
enormes barreiras arquitetônicas encontradas nos estabelecimentos escolares. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), visando trazer um melhor 
entendimento do tema, estabelece, em seu artigo 27:

“A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 
máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais 
e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.” 

Neste contexto, percebe-se que, para garantir os direitos legalmente previstos, as necessidades 
são muito mais profundas e complexas, abrangendo, de forma articulada, uma série de 
fatores, que passam pela capacitação de educadores e funcionários das instituições de 
ensino, elaboração de metodologias de educação cooperativa, utilização de recursos 
tecnológicos inclusivos (em especial, recursos de acessibilidade comunicacional), atuação 
de equipes multidisciplinares e, também, o estímulo à participação dos estudantes com 
deficiência e suas famílias nas diversas atividades da comunidade escolar.

Trata-se, portanto, de se substituir o foco da “sala de aula inclusiva” para o conceito de 
“escola/instituição inclusiva”. A ideia é que se desenvolva um ambiente escolar que 
ofereça uma diferenciação positiva do ensino, ou seja, por intermédio de projetos 

26



pedagógicos adequados, criam-se caminhos diversos, ainda que experimentais, para 
que alunos com e sem deficiência tenham a mesma oportunidade de atingir as metas 
educacionais estabelecidas para todos.

No contexto do Governo do Estado de São Paulo, destaca-se a atuação do Núcleo de 
Apoio Pedagógico Especializado (CAPE), que oferece suporte ao processo de inclusão 
escolar dos alunos com deficiência na rede de ensino estadual. Suas atribuições abrangem 
o gerenciamento, acompanhamento e suporte às ações regionais de educação 
inclusiva, nos processos de formação continuada, na provisão de recursos e na articulação 
das escolas com a comunidade.

Dar a mesma oportunidade de acesso à informação e ao conhecimento para cada 
estudante, ao mesmo tempo respeitando suas particularidades e limitações, sem 
prejudicar a interação social, é fundamental aspecto do dia a dia de uma instituição 
educacional inclusiva, principalmente nos níveis mais básicos do ensino.

No ambiente universitário ou de capacitação técnica, a adoção de medidas orientadas por 
estas diretrizes tem o poder de maximizar o desenvolvimento acadêmico/técnico, favorecendo 
o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem da pessoa com deficiência, o 
que leva a melhores resultados na formação de profissionais para o mercado de trabalho.

Dentro dessa visão, importante pontuar o papel fundamental das Tecnologias de 
Informação e Comunicação, que viabilizam ferramentas cada vez mais úteis para o campo 
educacional. Tais recursos tecnológicos, quando respeitados os critérios de Acessibilidade 
Digital, representam ferramental necessário para as pessoas com deficiência no mundo 
atual, onde o processo ensino/aprendizagem ganha cada vez mais caráter interativo, 
oferecendo maiores potencialidades a favor da inclusão.
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Conselho Estadual para Assuntos da 
Pessoa com Deficiência (CEAPcD) 





Sempre presente nos encontros da Caravana, o Conselho Estadual para Assuntos da 
Pessoa com Deficiência (CEAPcD), desde 1984, desempenha papel estratégico, não 
somente como instrumento para o endereçamento das demandas das pessoas com 
deficiência, mas, também, colaborando na orientação junto ao desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas pelos órgãos da administração direta e indireta 
do Estado de São Paulo.

Umas de suas principais atribuições é aperfeiçoar a rede de articulação e comunicação 
entre os conselhos municipais, estimulando a troca de conhecimento e experiências. 
Para tanto, ressalta-se o trabalho imprescindível dos 10 Núcleos Regionais espalhados 
pelo Estado de São Paulo. 

Entre as competências dos conselhos municipais, destacam-se as seguintes:

• Propor e aconselhar sobre planos e programas municipais relativos à promoção 
e defesa dos direitos das pessoas com deficiência;

• Acompanhar o planejamento e a execução das políticas de inclusão, bem como 
de suas respectivas propostas orçamentárias, no âmbito municipal;

• Propor estudos, pesquisas e levantamentos que possam subsidiar ações e 
projetos em prol das pessoas com deficiência em todos os setores da sociedade;

• Estimular órgãos competentes a realizarem campanhas visando à prevenção de 
deficiências e a promoção dos direitos da população com deficiência; e

• Colaborar com a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência das Nações Unidas, e do seu Protocolo Facultativo, em nível municipal.
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Localizado na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São 
Paulo, o CEAPcD tem em sua composição:

• 20 Conselheiros representando a sociedade civil, sendo 10 representantes de 
entidades “de” pessoas com deficiência e 10 representantes de entidades “para” 
pessoas com deficiência; e

• 10 representantes da área governamental;

Conta, também, com a participação do Ministério Público e Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, órgãos importantes de defesa dos direitos do cidadão.

Não obstante, vale ressaltar a participação efetiva do CEAPcD junto ao Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), atualizando-se das 
principais questões sobre o universo da deficiência debatidas no âmbito nacional, bem 
como levando sua expertise na interlocução junto aos municípios paulistas para outros 
conselhos estaduais e entidades.

Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo – CEAPcD
Site: www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br
E-mail: ceapcd@sedpcd.sp.gov.br 
Facebook: www.facebook.com/ceapcd
Tel.: (11) 5212-3743/3744/3787
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PROJETOS E AÇÕES DA SEDPcD





Criada no âmbito do Programa Estadual de Prevenção e Combate à Violência contra 
Pessoas com Deficiência (vencedor do Prêmio Mário Covas de 2015, na área 
de Inovação em Políticas Públicas), tem como missão tornar-se referência no 
atendimento policial e encaminhamento para a rede de proteção social de casos de 
violência envolvendo pessoas com deficiência no Estado de São Paulo.

Conta com equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, 
interpretes de Libras, que orientam quanto ao tipo de atendimento a ser prestado, 
auxiliando, também, outras delegacias da capital e de todo o Estado.

Entre junho/2014 e outubro/2015, 1.038 pessoas procuraram a DPPD. Neste período, foram 
registradas 369 ocorrências policiais (entre boletins de ocorrência e termos circunstanciados), 
e 112 inquéritos policiais foram instaurados. Sua equipe multidisciplinar realizou 670 
atendimentos individuais especializados, sendo: 185 efetuados por assistentes sociais; 178 
por psicólogos; e 307 por tradutores intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência (DPPD)
Tel.: (11) 3311-3380 / 3383
E-mail: violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br
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Projeto pioneiro no país e no mundo, tem se firmado com uma das ações mais importantes 
da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, 
mobilizando, anualmente, jovens designers, professores, estilistas, demais profissionais da 
área e o próprio mercado para repensar padrões estéticos e de funcionalidade.

Viabiliza um espaço para a apresentação de soluções em vestuário que priorizem a 
autonomia, a facilidade e a usabilidade, sem, contudo, minimizar o poder de escolha, 
ou seja, permitindo uma variedade de formas, desenhos e modelos, demonstrando 
seus benefícios à autoestima da pessoa com deficiência.

Em 2016 o concurso contará com cinco seleções regionais, a serem realizadas nas 
cidades de Amparo, Lins, Mogi das Cruzes, Olímpia e Santos, conferindo, também, 
reconhecimento e visibilidade à criatividade local.

Informações:
Site: http://modainclusiva.sedpcd.sp.gov.br
E-mail: minclusiva@sedpcd.sp.gov.br
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Localizado no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, em área do Governo do Estado de 
São Paulo e sob administração da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo (SEDPcD), é resultado de parceria com o Ministério do Esporte, 
com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, sendo concebido para ser um centro de 
excelência em paradesporto para o Brasil e o mundo!

Em sua área de 94 mil m2 serão desenvolvidas atividades em 15 modalidades esportivas 
paralímpicas:

Rúgbi em
Cadeira de Rodas

Atletismo

Futebol de 7

Basquete em
Cadeira de Rodas

Goalball

Tênis de Mesa

Bocha

Haltero�lismo

Tênis em
Cadeira de Rodas

Futebol de 5

Natação

Volei Sentado

Esgrima em
Cadeira de Rodas

Judô

Triatlo

Centro Paralímpico Brasileiro
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Conta com instalações esportivas indoor e outdoor, alojamento com capacidade para 
280 atletas, setor de medicina e ciências do esporte, academia, vestiários e ambientes 
para repouso. 

A infraestrutura disponibilizada, baseada no mesmo conceito de países considerados 
potências no esporte adaptado (como China, Coréia do Sul e Ucrânia), permitirá a realização 
de treinamentos, competições, intercâmbio entre seleções, formação e capacitação de 
profissionais e o desenvolvimento de pesquisas e estudos na área de ciências do esporte.

Trata-se de um marco para o paradesporto brasileiro e um importante legado para o 
esporte paralímpico, exemplo de determinação, superação e, principalmente, sucesso.



Criado em 2009, com o objetivo de estimular toda a cadeia produtiva de Tecnologia 
Assistiva, bem como sensibilizar os setores da sociedade sobre os benefícios da utilização 
destes recursos nas diversas áreas, a iniciativa já abordou temas como “Desenho Universal 
na Indústria”, “Educação Inclusiva”, “Mobilidade Urbana”, “Deficiência e Desenvolvimento 
Sustentável”, “Tecnologia Assistiva nos Serviços ao Público”, entre outros.

Em 2015, com o tema “Acessibilidade Digital”, destacou a importância e o impacto 
positivo do desenvolvimento de sites, portais e demais conteúdos on-line de forma 
acessível, seja no âmbito público ou privado, para permitir o pleno usufruto, pelas 
pessoas com deficiência, de todos os produtos e serviços disponibilizados na Internet.

Especialistas que se apresentaram em painéis como “Governo Eletrônico Acessível”, 
“Comércio Eletrônico Acessível” e “Acessibilidade em Apps” puderam demonstrar como tais 
fatores podem impactar socialmente e, também, economicamente toda a população.

Prepare-se para participar dessa oitava edição, que continuará trazendo informação, 
atualização e conhecimento sobre o potencial da inovação na qualidade de vida não 
só das pessoas com deficiência, mas, sim, de todos.
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Iniciativa de grande relevância para ampliar as ações de inclusão no Estado de São Paulo, pois 
reconhece, premia e, principalmente, confere visibilidade aos projetos desenvolvidos 
por entidades sem fins lucrativos ou por gestores públicos municipais e estaduais.
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Criado em 2013 e regulamentado por decreto estadual em 2014, o Programa Estadual de 
Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual visa o reconhecimento do indivíduo com 
deficiência como sujeito de direitos, buscando a garantia de igualdade e de oportunidades.

Reúne diretrizes e metas atribuídas às secretarias de Estado da Saúde; da Educação; de 
Desenvolvimento Social; do Emprego e Relações de Trabalho; do Esporte, Lazer e 
Juventude; da Cultura; da Justiça e Defesa da Cidadania; e do Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação. A SEDPcD coordena a Comissão intersecretarial de 
Acompanhamento do Programa. Participam também familiares de pessoas com deficiência 
intelectual e organizações sociais que prestam atendimento ao segmento.



Evento que objetiva sensibilizar e orientar profissionais da área de Comunicação, 
tanto no âmbito público quanto privado, sobre os conceitos legais fundamentais e 
corretas terminologias relacionadas ao universo da deficiência. 

Além disso, também disponibiliza um importante espaço para debate e estímulo à 
difusão da informação (artigos, reportagens, blogs, entre outros) de forma inclusiva e 
acessível, permitindo que os conteúdos alcancem a todos os cidadãos.
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Encontro Estadual de
Gestores de Comunicação

do Estado de São Paulo



Iniciativa criada em 2010, é realizada, desde sua primeira edição, no final de semana 
próximo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (03/dezembro), 
disponibilizando uma ampla programação de atividades acessíveis e gratuitas, 
que abrangem shows, mostras teatrais, exposições, apresentações de dança e 
atividades de esporte e lazer. As ações são realizadas em diferentes pontos da capital 
paulista e, também, em diversos municípios do Estado de São Paulo, estimulando local 
e regionalmente quanto aos direitos das pessoas com deficiência e, principalmente, 
sobre a fundamental participação de todos para uma sociedade inclusiva.
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Em 2015, durante os dias 03, 05 e 06 de dezembro, a Virada Inclusiva mobilizou 80 
municípios do Estado de São Paulo, levando cerca de 1000 atividades à ruas, praças, 
parques, museus, teatros, centros esportivos e bibliotecas, reunindo mais de 50 mil 
pessoas. As parcerias realizadas, que abrangem, entre outros, CPTM, Metrô e o Atende, 
são fundamentais para o sucesso do evento.
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Criado em 2009, o Memorial da Inclusão – Os Caminhos da Pessoa com Deficiência 
possui um expressivo acervo que abrange documentação fotográfica, jornais, cartas, 
artigos, manuscritos, vídeos, entrevistas em áudio e outros materiais que pontuam a 
evolução do movimento pelos direitos da pessoa com deficiência. Além disso, busca 
continuamente promover estudos, pesquisas e debates sobre os diferentes aspectos 
do universo da deficiência. 

Sua exposição permanente, na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo, tem entrada gratuita e visita monitorada. Também 
oferece espaço para exposições temporárias de outros órgãos (museus, centros culturais, 
etc), realiza exposições itinerantes (levadas aos municípios paulistas), bem como oferece 
experiência virtual acessível em seu site (www.memorialdainclusao.sp.gov.br).

Além disso, visando ampliar o alcance de seus trabalhos e pesquisas, realiza parcerias com 
importantes instituições do Estado de São Paulo, como a Universidade de São Paulo (USP) 
e a Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), e empenha esforços na 
interlocução com escolas públicas da região metropolitana e interior, no intuito de 
desenvolver ações educativas de sensibilização e orientação.  



46

Em 2016, a ênfase das ações estará na distribuição de equipamentos de Tecnologia 
Assistiva visando garantir a acessibilidade em bibliotecas públicas municipais. Por meio 
de um edital de concurso, serão selecionados os melhores projetos que proporcionem 
maior presença de usuários com deficiência visual e motora nessas bibliotecas. A lista de 
equipamentos é dividida em dois tipos de kits:

• KIT TIPO 1: inclui computador, ampliador automático, scanner leitor de mesa, teclado 
ampliado, mouse estacionário e software de voz sintetizada para atuação com o software 
leitor de tela NVDA; e

• KIT TIPO 2: itens do kit tipo 1 acrescidos de display braile e impressora braile.

Em anos anteriores, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, o programa ampliou 
a oferta de eventos culturais acessíveis (peças de teatro adultas e infantis, apresentações de 
dança, espetáculos circenses, exposições, mostras, entre outros) fomentando a implementação 
de recursos de acessibilidade comunicacional (representados por audiodescrição, 
legendagem, Libras e outros) em projetos e espaços mantidos pelo poder público estadual. 

Também foi criado o Selo de Acessibilidade Comunicacional, com o intuito de dar visibilidade 
aos espaços culturais que oferecem acesso ao público com deficiência auditiva e visual.
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Criado em 2014 pela SEDPcD, o Prêmio reconhece, valoriza e confere visibilidade 
publicamente àquelas empresas que, dentro do Estado de São Paulo, empenharam esforços 
para a implementação de projetos e programas de inclusão da pessoa com deficiência.

O intuito é estimular as organizações (públicas e privadas) a desenvolverem e aprimorarem 
seus planos de inclusão profissional, com foco, principalmente, na cultura da diversidade 
como base para um ambiente corporativo participativo, produtivo e igualitário. 

Além de premiar os melhores programas de inclusão, o Prêmio também confere visibilidade 
às empresas com boas práticas no ambiente de trabalho. 

Em sua 2ª edição, realizada em 2015, os vencedores foram:

Citibank e Senac-SP
1º lugar: 

Serasa Experian
2º lugar: 

MAN Latin America
3º lugar: 
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No âmbito das ações da SEDPcD para estimular o desenvolvimento do setor de 
Tecnologia Assistiva, foi criado, em 2014, o TOM São Paulo (http://tom-sp.sedpcd.
sp.gov.br). A iniciativa é inspirada no projeto TOM (http://www.tomglobal.org), originado 
em Israel, e que visa criar um ambiente colaborativo onde profissionais de diferentes 
áreas e pessoas com deficiência possam interagir e, utilizando seus conhecimentos e 
expertise, desenvolver, juntos, novas soluções em ajudas técnicas. 

Em sua segunda edição, realizada de 07 a 09 de novembro de 2015, o TOM São 
Paulo reuniu mais de 100 participantes de 14 instituições (professores, pesquisadores 
e estudantes de universidades, faculdades e escola técnicas) que, juntamente com 
profissionais do setor, especialistas em acessibilidade e Tecnologia Assistiva e pessoas com 
deficiência, foram divididos em 12 grupos multitarefas. 

Como resultado, ao final do evento, 16 soluções inovadoras foram desenvolvidas e 
apresentadas, demonstrando o potencial da inovação, tecnologia e colaboração em 
benefício das pessoas com deficiência.
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Localizado no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, o Centro de Tecnologia e Inclusão (CTI) 
conta com equipe multiprofissional (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, 
educador físico, assistente social, entre outros) oferecendo, gratuitamente, orientação 
profissional, laboratório de imagem e autocuidado, curso de Libras e de cuidadores, 
bem como outras atividades coletivas e cursos para o público com ou sem deficiência.

Trata-se de um centro de convivência que estimula o contato e interação entre pessoas 
com deficiência, familiares e profissionais ligados a esse segmento da população, tendo, 
também, como um de seus objetivos, o fortalecimento da tecnologia e inovação em 
benefício da inclusão.

Informações:

Localização: Rodovia dos Imigrantes km 11,5 – São Paulo/SP

Para informações sobre atividades, cursos e oficinas:

Tel.: 5021-6663 / 4420 / 6773

Casa 17 – Recepção

E-mail: sau@ctipfi.spdm.org.br 







 

Realização

Apoio


	A Caravana
	Lei Brasileira de Inclusão da�
Pessoa com Deficiência (LBI)
	Educação Inclusiva
	Conselho Estadual para Assuntos da
Pessoa com Deficiência (ceapcd) 
	PROJETOS E AÇÕES DA SEDPcD

