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MUNICÍPIOS: A BASE DE UM ESTADO 
VERDADEIRAMENTE INCLUSIVO
Em seus sete anos de existência, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São 
Paulo (SEDPcD) tem adotado como uma de suas diretrizes a contínua interlocução com as cidades 
paulistas, tendo em vista o papel fundamental dos governos municipais na elaboração, planejamento, 
implementação e operacionalização de ações e projetos que garantam igualdade de acesso e, 
principalmente, usufruto de todos os produtos e serviços, sejam públicos ou privados, existentes na 
sociedade.

Nesse panorama, a Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, iniciativa originada em 2010 e 
viabilizada pela parceria com a UVESP (União de Vereadores do Estado de São Paulo), disponibiliza um 
espaço dinâmico para fortalecer ainda mais a rede com os gestores locais e com o cidadão. 

Este ano, em sua 6º edição, teremos 13 encontros, ou seja, 13 oportunidades para trocarmos experiências 
e conhecimento sobre ações, projetos e boas práticas que beneficiam o dia a dia das pessoas com 
deficiência, debatendo suas potencialidades e particularidades com prefeitos, vereadores, servidores 
públicos, empresas privadas, imprensa, academia, entidades do setor e sociedade civil, corroborando 
para oferecer uma visão ampla das políticas públicas inclusivas para toda a população.

Além de apresentar projetos e ações da SEDPcD, bem como debater temas emblemáticos, como 
trabalho, renda e empreendedorismo, a edição de 2015 trará como eixo principal a questão do combate 
à violência contra as pessoas com deficiência, trazendo dados, informações e orientação, bem como 
demonstrando o impacto positivo do Programa Estadual de Prevenção e Combate da Violência contra 
Pessoas com Deficiência, instituído em 2013, como política pública de enfrentamento desse problema.

Por fim, gostaria de convidar todos a participarem desse grande evento de valorização dos direitos, da 
inclusão e da acessibilidade, fatores imprescindíveis para uma sociedade realmente sustentável.

LINAMARA RIZZO BATTISTELLA,

Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São PauloAPRESENTAÇÃO



A FORÇA DA ARTICULAÇÃO
Cada vez mais, as questões ligadas ao universo da deficiência ganham espaço no contexto regional e 
local paulista, fato esse que pode ser observado, por exemplo, pelo número crescente de municípios 
que vêm implementando instâncias especializadas (Secretarias, Diretorias, Coordenadorias ou 
Assessorias) para tratar das demandas dessa parcela da população.

Nesse contexto, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo vem, desde 
sua criação, em 2008, empenhando esforços para estreitar cada vez mais o contato com os municípios, 
não só estimulando a implantação dessas instâncias locais, que trazem ganhos concretos para as 
pessoas com deficiência, mas, também, promovendo o intercâmbio de conhecimento, informação 
e boas práticas, que tem o poder de fomentar e subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas 
efetivas de inclusão.

A Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania tem um papel fundamental nesse processo, pois 
possibilita não somente o contato direto com e entre os gestores públicos municipais, mas, também, 
proporciona um canal eficiente para captar as reais demandas dos cidadãos com deficiência.

Juntamente com o Fórum Estadual de Secretários e Gestores Municipais dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, iniciativa originada em 2014, temos duas importantes ferramentas de sensibilização, 
orientação e articulação, com um objetivo único: consolidar as questões dos direitos, da acessibilidade 
e da inclusão como pontos-chave no caminho para a viabilização de cidades realmente sustentáveis.

Com gestores públicos municipais cada vez mais envolvidos e participativos, sociedade civil atenta e 
colaborativa e infraestruturas urbanas acessíveis, daremos um salto expressivo na qualidade de vida 
de toda a população do Estado de São Paulo.

CID TORQUATO,

Secretário de Estado Adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo
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1. A CARAVANA

O Estado de São Paulo tem na Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania um importante 
instrumento de estímulo e divulgação de políticas públicas de inclusão pelos Municípios paulistas.

A parceria da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo com a União de 
Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) confere ao projeto da Caravana uma expressiva e positiva 
reverberação de ideias e conceitos junto às comunidades locais.

Nessas cinco edições já realizadas, com encontros regionais que contemplaram mais de 45 municípios, 
contando com disponibilização de serviços, apresentações culturais e artísticas e palestras de 
especialistas em diferentes áreas de atuação (acessibilidade física, comunicacional e digital, educação 
inclusiva, trabalho e renda, legislação, mobilidade urbana, turismo acessível, Desenho Universal, 
reabilitação, entre outras) foi crescente o comprometimento dos diversos setores da sociedade (poder 
público, sociedade civil, iniciativa privada, imprensa, academia, pessoas com deficiências e famílias) 
nos debates e discussões apresentados.

Essa forte mobilização e articulação traz consigo uma grande oportunidade para que os gestores 
públicos municipais, cada qual em sua área de atuação, possam obter subsídios fundamentais para 
desenvolver, planejar e implementar ações e projetos com capacidade de beneficiar de forma efetiva a 
população com deficiência de suas cidades.

Em um Estado com uma dimensão social e econômica tão expressiva, com mais de 9 milhões de 
pessoas que possuem alguma deficiência, a mudança com maior poder de transformação e impacto no 
cidadão, sem dúvida, vem do comprometimento e empenho de cada município.

Cabe à Caravana continuar sua jornada, auxiliando os governos locais a adotarem os conceitos de 
acessibilidade e inclusão como os maiores parceiros para seu próprio desenvolvimento.
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9,3 milhões 45,6 milhões
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL

7.344.037 1.893.359 2.561.856 502.931 35.774.392 9.717.318 13.265.599 2.611.536
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2. FÓRUM ESTADUAL DE 
SECRETÁRIOS E GESTORES DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

No sentido de estruturar um canal mais específico para acompanhar e monitorar as iniciativas e projetos 
de inclusão e acessibilidade junto aos Municípios paulistas e Regiões Administrativas, a SEDPcD 
lançou, em 2014, o Fórum Estadual de Secretários e Gestores dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

A ideia é que representantes de Secretarias, Coordenadorias, Diretorias, Assessorias ou outras 
unidades governamentais municipais que sejam responsáveis pelos assuntos ligados às pessoas 
com deficiência possam interagir de forma dinâmica em uma rede de contínua troca de informações, 
experiências e conhecimento.

O Fórum viabiliza o debate de questões emblemáticas do universo da deficiência, como trabalho, 
mobilidade urbana e educação inclusiva, permitindo que os participantes (pessoas que já tem contato 
com as demandas desse segmento da população) possam colaborar como pontos focais de replicação 
de boas práticas de inclusão junto aos demais órgãos públicos de seus municípios e Região.

Além disso, a rede de gestores tem o potencial de fomentar, nas regiões onde seus representantes 
atuam, a ampliação do número de instâncias especializadas, buscando ampliar, com o aumento do 
número de participantes, o próprio espectro de atuação do Fórum.

Em 2015, serão realizados quatro encontros com os participantes do Fórum, além das atividades via 
Internet e redes sociais, com destaque para www.facebook.com/groups/forumdef/.



1716

3. VIOLÊNCIA CONTRA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
CONHECER E PREVENIR

A violência contra pessoas com deficiência é um problema quase invisível, apesar dos números 

alarmantes. Em apenas um semestre de 2014, a polícia paulista registrou mais de 9 mil casos de 

violência contra esse grupo de pessoas no Estado de São Paulo. 

Aqui, o conceito de violência não se restringe a episódios de agressão física ou sexual. Maus-tratos, 

abandono, negligência, chantagens, ameaças e ofensas também são atitudes violentas. 

Além dos fatores estruturais que favorecem o fenômeno da violência numa sociedade, como as 

desigualdades econômicas, sociais e culturais, o autoritarismo, a corrupção, os valores balizados por 

preconceitos e discriminações, grande parte dos fatores de risco que incidem na caracterização de 

uma situação de violência está vinculada a relações de poder que configuram desigualdade e relações 

de dependência entre as pessoas, como nos casos que envolvem atos contra mulheres, crianças, 

adolescentes e idosos com deficiência. 

Entre os casos encaminhados pelo Disque 100, o tipo de violência mais recorrente entre 2011 e 2013 

foi o de negligência, somando 32% das denúncias; em segundo lugar, com 29%, os casos de violência 

psicológica; em sequência, com 20% e 12%, violência física e violência financeira, respectivamente.

Em 72% dos casos, o agressor pertence à família da vítima e em 14% trata-se de violência institucional, 

ocasionada em atendimentos em órgãos públicos, empresas e entidades privadas; 3% dos casos têm 

vizinhos como agressor. Nos outros 11%, são pessoas físicas que não tem relação com a vítima, bullying 

escolar e situações causadas pela própria pessoa.

Em junho de 2014, O Estado de São Paulo tornou-se o primeiro do país a incluir no Registro Digital de 

Ocorrências (RDO) policial um campo para identificar se a vítima tem algum tipo de deficiência.

Entre os registros compilados nos primeiros meses, 33,7% referiam-se a crimes contra a pessoa; 31% 

a crimes contra o patrimônio; 5% a violência doméstica; 3% a contravenções e 2% a crimes contra a 

dignidade sexual. Se consideradas apenas as rubricas classificadas como de natureza criminal, as de 

maior incidência foram ameaça, furto, roubo, lesão corporal, injúria, violência doméstica e estelionato.

A distribuição das vítimas segundo o tipo de deficiência revelou que 46,5% dos casos envolviam vítimas 

com deficiência física, 19,1% deficiência intelectual, 15% visual, 12,6% auditiva e 6,6% deficiência múltipla. 

Na categoria de crimes contra a pessoa, a maior incidência foi de casos de crimes contra a liberdade 

individual (39,3%), lesões corporais (29.8%) e crimes contra a honra (24,3%).
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Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência

Rua Brigadeiro Tobias, 527 (próximo à estação Luz do metrô) – São Paulo/SP 

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - Tel.: (11) 3311.3380 / 3311.3383 - E-mail: violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br

Estes números apresentam padrão diverso dos dados gerais da população. Os crimes contra o 
patrimônio correspondem à maior parte dos delitos praticados contra a população como um todo, 
enquanto no recorte da deficiência prevalecem os crimes contra a pessoa. 

Já os crimes contra a dignidade sexual, que representam menos de 1% dos delitos contabilizados no 
segundo trimestre de 2014, na amostra de vítimas com deficiência correspondem a 2,07% dos registros. 
E, no caso da deficiência intelectual, chegam a 8%.

É essencial que os municípios do Estado de São Paulo promovam políticas de prevenção e enfrentamento 
dessa violência. Considerando a gravidade dessa questão, a Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência tem coordenado o Programa Estadual de Prevenção e Combate da Violência 
contra Pessoas com Deficiência, oficializado por meio do decreto 59.316, de 21 de junho de 2013.

O programa está organizado em três eixos:

1º Eixo – Notificação e coleta de dados dos casos existentes

Objetivos: ampliar, padronizar e aperfeiçoar o recebimento de denúncias e informações.

2º Eixo – Capacitação dos profissionais e aperfeiçoamento da rede de serviços
Objetivos: promover cursos, encontros e colocar à disposição materiais para que os agentes públicos pos-

sam identificar, atender e encaminhar os casos de violência.

3º Eixo – Prevenção da Violência

Objetivos: Estruturar rede de serviços para oferecer suporte a vítimas, familiares e agressores, prevenindo a 
reincidência e novos casos.

Como consequência deste programa, foi criada em junho de 2014 a primeira Delegacia de Polícia 
da Pessoa com Deficiência, com objetivo de oferecer atendimento especializado, levantamento de 
dados, suporte a outras delegacias e capacitação de policiais. A unidade policial conta com equipe 
multidisciplinar (assistentes sociais, psicólogos e intérprete de Libras) para orientar quanto ao tipo de 
atendimento a ser prestado e auxiliar as outras delegacias da capital e de todo o Estado.

ATUAÇÃO EM REDE

Mas seria um grande engano abordar a questão da violência apenas sob o olhar policial e da punição. 
Até porque fatores como medo, problemas de mobilidade e de comunicação, a proximidade e até a 
dependência em relação ao agressor podem impedir que muitos outros casos sejam registrados. 

Além disso, aspectos sociais – estresse do cuidador, dificuldades financeiras, esfacelamento ou 
ausência de estrutura familiar, falta de conhecimento ou acesso aos direitos básicos e omissão dos 
serviços públicos – desempenham papel muito mais relevante nas raízes dessa violência.

Seja para prevenir ou enfrentar estas situações, é imprescindível estruturar uma rede de proteção social, 
capaz de reconhecer a existência do fenômeno, identificar os casos em seu âmbito de atuação, saber 
quando e a quem encaminhar as ocorrências, além de acompanhar o desfecho dos casos pós-denúncia.

Integram essa rede diversos atores, como os órgãos de assistência social (CRAS e CREAS), de saúde, 
escolas, polícias civil e militar, instâncias ligadas à Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, 
prefeitos, vereadores, Conselhos Tutelares e a sociedade civil.

Para estimular que todas as regiões do Estado de São Paulo aperfeiçoem esta rede de serviços e dotem as 
pessoas com deficiência de mecanismos que lhes permitam prevenir, reconhecer e denunciar casos de 
exploração, violência e abuso, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo vai 
promover uma série de 26 Encontros Regionais sobre Violência contra Pessoas com Deficiência. 

A relevância do problema e da ação fez com que o tema integrasse a programação da Caravana da 
Inclusão, Acessibilidade e Cidadania em 2015.

Acesse textos e o material completo dos Encontros Regionais sobre Violência contra Pessoas com Deficiência no 

site: http://encontro.regional.sedpcd.sp.gov.br/
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4. BPC NA ESCOLA E 
BPC NO TRABALHO

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

Benefício vinculado à Política de Assistência Social, tem caráter individual, não vitalício e intransferível, 
garantindo a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso, com 65 anos ou mais, e à pessoa com 
deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo (de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial), cuja renda mensal familiar per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo vigente, 
comprovando não possuir meios para prover o próprio sustento nem de tê-lo provido por membros de 
sua família.

Integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Instituído 
pela Constituição Federal de 1988, foi regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 
Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, esta alterada pelas Leis nº 12.435, de 6 de julho de 2011 e 
12.470, de 31 de agosto de 2011. 

A gestão do BPC é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que 
é responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação 
do benefício. A operacionalização fica a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Trata-se de um benefício assistencial que não está atrelado às contribuições para a Previdência Social.
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BPC NA ESCOLA

Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas 

com Deficiência, Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC/

LOAS, criado pela Portaria Normativa Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007.

Seu objetivo é promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência, 

beneficiárias do BPC, prioritariamente de 0 a 18 anos de idade, garantindo-lhes acesso e permanência 

na escola, por meio de ações articuladas entre as áreas da saúde, educação, assistência social e direitos 

humanos.

O Programa BPC na Escola tem quatro eixos principais:

BPC NO TRABALHO

Programa de Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência, Beneficiárias do Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social, à Qualificação Profissional e ao Mundo do Trabalho, criado pela Portaria 
Interministerial nº 2, de 02 de agosto de 2012.

Visa promover o protagonismo e a participação social dos beneficiários com deficiência do BPC, 

prioritariamente entre 16 e 45 anos, por meio da superação de barreiras, fortalecimento da autonomia, 

acesso à rede socioassistencial e a outras políticas públicas ligadas à qualificação e inserção no mercado 
de trabalho.

Seu eixo de atuação abrange a articulação entre os órgãos responsáveis pelas políticas de assistência 

social, educação, saúde, trabalho e emprego, ciência e tecnologia, bem como entidades sociais, com 

vistas a disponibilizar os apoios necessários para que os beneficiários do BPC com deficiência tenham 

oportunidades profissionais.

• Identificar entre os beneficiários do BPC até 18 anos aqueles que estão na escola e aqueles que estão fora da 

escola;

• Identificar as principais barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência 
beneficiárias do BPC;

• Realizar estudos e desenvolver estratégias conjuntas para superação destas barreiras; e

• Realizar acompanhamento sistemático das ações e programas dos entes federados que aderirem ao 
Programa.
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5. TRABALHO E EMPREENDEDORISMO ..................................................................
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5. TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

No Brasil, onde, de acordo com o IBGE (Censo 2010), 24% da população apresenta algum tipo de 
deficiência, sendo que destas 2,8 milhões possuem ensino superior completo (incluindo mestrado e 
doutorado), é fundamental o empenho visando ampliar as alternativas de inclusão laboral já existentes. 

A lei de Cotas (direcionada às empresas com cem ou mais funcionários), a reserva de vagas em concursos 
públicos (5%) e os investimentos em cursos técnicos e de capacitação para atender a demanda existente 
e sanar as barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais, infelizmente, não contemplam toda a gama 
de possibilidades existentes, tendo em vista que as pessoas com deficiência representam apenas 
0,73% do total de vínculos empregatícios formais no país (RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego).

Nesse panorama, o universo das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), responsáveis por cerca de um 
quarto do PIB brasileiro e por mais de 70% das vagas de trabalho existentes (destas, 44% do setor de 
serviços e 70% do comércio), representa um grande potencial para colaborar com as políticas públicas 
de inclusão, tanto pela contratação de profissionais com deficiência, quanto no contexto do próprio 
incentivo ao empreendedorismo dessas pessoas, que demonstra ser uma ferramenta eficiente para 
garantir renda e derrubar antigos paradigmas de inclusão no mercado de trabalho.

Apesar de ainda ser pouco debatido, o empreendedorismo da pessoa com deficiência tem a capacidade 
de conciliar ideias inovadoras, superação, bem como benefícios psicológicos relevantes, além de 
propiciar um impacto socioeconômico positivo em toda a sociedade.

O Estado de São Paulo, atento a este importante tema, além de empenhar cada vez mais esforços para 
garantir a acessibilidade no ensino e na capacitação profissional, possui o Programa de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (PADEF), coordenado pela Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (SERT) e que 
disponibiliza assistência para proporcionar obtenção e manutenção de emprego para pessoas com 
deficiência a partir dos 16 anos.

Além disso, ressaltando a fundamental importância de ampliar o espectro das ações e projetos no 
campo do trabalho, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo apoia, 
desde 2013, o pioneiro programa Sebrae Mais Acessível (www.sebraesp.com.br), que além de sensibilizar 
e capacitar MPEs para a inclusão profissional, também estimula e orienta o empreendedorismo de 
futuros empresários com deficiência.

PADEF   E-mail: padef@emprego.sp.gov.br   /   Telefone: (11) 3241-7173   /   Site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br
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6. MODA INCLUSIVA

Projeto inovador criado em 2009 pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo, o Concurso Moda Inclusiva nasceu do entendimento de que a inclusão deve ter uma 
abordagem ampla, impactando todos as esferas da vida das pessoas com deficiência, entre elas as 
questões de vestuário, autoestima e autocuidado, tão importantes no contexto da autonomia desse 
segmento da população. 

Ao abrir espaço para a criatividade e o talento de jovens designers, que buscam desenvolver soluções 
inovadoras, conciliando praticidade, usabilidade, conforto e elegância às necessidades das pessoas 
com deficiência, a iniciativa visa impactar não somente o contexto social, mas, também, o próprio 
mercado do setor, demonstrando suas potencialidades para as empresas.

A criação do Fórum Internacional de Moda Inclusiva e Sustentabilidade, em 2013, consolidou a importância 
do tema junto às principais discussões sobre o universo da deficiência, permitindo que especialistas da 
área, professores, estudantes nacionais e internacionais, iniciativa privada e sociedade civil debatessem 
a relevância da aplicação dos conceitos de acessibilidade e Desenho Universal na cadeia produtiva da 
moda, que tem o potencial de influenciar positivamente os demais setores econômicos.  

Além disso, para ampliar o raio de atuação da iniciativa, no sentido de capacitar profissionais da área, 
criou-se o primeiro Curso de Moda Inclusiva, que teve suas aulas iniciadas em março deste ano, no 
Centro de Tecnologia e Inclusão, localizado no Parque Estadual Fontes do Ipiranga. O curso tem duração 
de três meses e visa apresentar novos conceitos de criação, desenho e funcionalidade para estudantes 
e profissionais ligados à moda.

Durante o ano de 2015, além dos desfiles que integram a programação dos encontros da Caravana da 
Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, a iniciativa estará presente nas cidades de Araçatuba, Bauru, Botucatu, 
Presidente Prudente e São José dos Campos, onde ocorrerão as seleções regionais para o VII Concurso 
Moda Inclusiva, buscando reconhecer e dar visibilidade a produção e originalidade local e regional.

A final do Concurso será realizada no dia 09 de novembro, no Expo Center Norte, São Paulo, no 
encerramento do 3º Fórum Internacional de Moda Inclusiva e Sustentabilidade, onde serão premiados 
os looks mais inovadores e versáteis.

E-mail: minclusiva@sedpcd.sp.gov.br
Site: http://modainclusiva.sedpcd.sp.gov.br
Facebook: www.facebook.com/concursomodainclusiva
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7. REDE DE 
REABILITAÇÃO LUCY MONTORO

Consolidada como modelo internacional na área de reabilitação física, a Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro (www.redelucymontoro.org.br), criada em 2008 pelo Decreto nº 52.973, disponibiliza 
tratamento de referência nos casos de lesão medular encefálica, amputação, paralisia cerebral e dor 
incapacitante, contando com equipe multiprofissional composta por quase mil colaboradores, entre 
médicos fisiatras, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, assistentes ocupacionais, fonoaudiólogos e educadores físicos. Atualmente a rede 
possui 17 unidades fixas em funcionamento. 

Suas unidades oferecem programas de reabilitação global, incluindo o fornecimento de ajudas 
técnicas, como órteses, próteses e cadeiras de rodas. Existe contínua preocupação com a atualização 
das metodologias e protocolos técnicos aplicados, com a realização de congressos científicos, bem 
como constante intercâmbio com especialistas e pesquisadores internacionais de renomados centros 
de reabilitação e robótica.

Em 2009, a rede passou a contar com uma unidade móvel, projetada com o objetivo de atender as 
demandas mais urgentes de fornecimento de órteses, prótese e cadeiras de rodas. Trata-se de um 
caminhão 100% adaptado com 15m de comprimento X 2,60m de largura e pesando 20 toneladas. Além 
de elevador hidráulico para atender cadeirantes ou pessoas em maca, a unidade dispõe de banheiro 
adaptado, um consultório médico, sala de espera e oficina de órteses e próteses, composta por salas de 
prova, de máquinas e de gesso.

Desde sua implementação, a unidade móvel já visitou as regiões do Vale do Paraíba, Sorocaba, 
Piracicaba e Campinas, Jaú, Avaré, Peruíbe, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Pariquera Açu, 
Santos, Diadema, Guarulhos, Carapicuíba e realizou mutirão, na capital, atendendo a demanda reprimida.
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8. DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A legislação brasileira, nos últimos vinte anos, permitiu a consolidação de um arcabouço jurídico bem 

estruturado e extenso com relação às pessoas com deficiência, visando permitir que esse segmento da 

população possa usufruir de maneira equânime dos direitos garantidos a todos. 

Nesse contexto, a aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência como emenda à nossa Constituição, em 2008, representa um marco histórico no processo 

de promoção dos direitos humanos para os cidadãos com deficiência.

Além disso, relevante pontuar algumas leis e decretos que representaram importantes avanços legais 

sobre o tema:

• Lei federal nº 7.853/1989: “dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração 

social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, 

institui a tutela jurisdicional de interesse coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação 

do Ministério Público, define crimes e dá outras providências.”

• Lei federal n° 8.213/1991: ao dispor sobre os “Planos de Benefícios da Previdência Social” trouxe, em 

seu artigo 93 (que ficou conhecido como “Lei de Cotas”), a obrigatoriedade para as empresas com 

cem ou mais funcionários contratarem pessoas com deficiência na seguinte proporção:

I – até 200 empregados...2%;

II – de 201 a 500...3%;

III – de 501 a 1.000...4%; 

IV – de 1.001 em diante 5%.

• Decreto federal n° 3.298/1999: ao dispor sobre a “A Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência” consolidou normas de proteção, bem como trouxe à deficiência uma 
definição legal, especificando cada tipo.

• Lei federal n° 10.048/2000: Trata da prioridade no atendimento às pessoas com deficiência, idosos, 
gestantes e pessoas com crianças de colo.

• Lei federal nº 10.098/2000: Estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, citando como referência, as 

normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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• Decreto federal n° 5.296/2004: regulamentou as Leis nos 10.048/2000 e 10.098/2000, ressaltando 
as diretrizes e normas técnicas para a promoção da acessibilidade, enfatizando a importância das 
normas específicas referentes ao tema desenvolvidas pela ABNT.

Nesse contexto, vale pontuar a importância da ABNT NBR 9050, principal norma nacional sobre 
acessibilidade, abordando os critérios técnicos para edificações mobiliários, espaços e equipamentos 
urbanos, representando, assim, material de referência, principalmente para a utilização pelos municípios 
em seu planejamento urbano.

• Lei federal n° 12.587/2012 “Política Nacional de Mobilidade Urbana”: em um contexto de intensos 
estudos sobre mobilidade urbana, questão primordial no planejamento e desenvolvimento das 
cidades, essa lei trouxe ao centro das discussões a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, 
ao definir como sua primeira diretriz a acessibilidade universal.

Além dessas normas jurídicas que marcam notoriamente a questão da inclusão e acessibilidade, 
citamos, em seguida, de forma resumida, algumas garantias legais que beneficiam o dia a dia das 
pessoas com deficiência:

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
• Lei Estadual nº 12.907/08: consolida a legislação relativa às pessoas com deficiência, reiterando 

a responsabilidade do Estado no provimento de serviços de saúde especializados, reabilitação, 
inclusão social e acesso aos bens e serviços públicos.

TRANSPORTE
• Serviço Atende na Cidade de São Paulo (Lei Municipal 11.602/94, regulamentada pelo Decreto 

36.071/96): oferece transporte gratuito “porta a porta” à pessoa com deficiência física, em reabilitação 
e tratamento de saúde, que não apresentem condições de mobilidade com autonomia nos meios 
de transporte coletivos convencionais. Permite acompanhante. Informações sobre credenciamento 
pelo telefone 156 ou no link www.sptrans.com.br/passageiros_especiais/atende.aspx.

• SEC – Serviço Especial Conveniado – Ligado:  é um transporte diferenciado (vans ou micro-ônibus 
adaptados) e gratuito para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida severa para 

deslocamento expresso do tipo “porta a porta”. É viabilizado por meio de convênio firmado entre a 
EMTU/SP e a Secretaria de Estado da Educação (SEE) e suas instituições conveniadas. O objetivo é 
oferecer transporte acessível, seguro e eficiente a um público que não consegue utilizar o Sistema 
Regular, ainda que os veículos sejam adaptados. Para saber mais sobre o serviço, envie e-mail para 
ligado@emtu.sp.gov.br ou entre em contato pelo telefone: 0800 771 17 37.

• Livre de Rodízio no Município de São Paulo (Lei municipal nº 12.490/97, regulamentada pelo 
Decreto municipal n° 37.085/97): os veículos de pessoas com deficiência ou de quem as transporta, 
devidamente cadastradas na Companhia de Engenharia e de Tráfego (CET), estão liberadas do rodízio. 

• Transporte Escolar na Cidade de São Paulo: (Lei municipal nº 14.900/09, regulamentada pela Decreto 
municipal nº 50.565/09): dispõe sobre a gratuidade nos veículos do Sistema de Transporte Coletivo 
Municipal para acompanhante de pessoa com deficiência no trajeto casa-escola e respectivo retorno, 
sem a presença do titular do benefício.

• Táxi Acessível (Lei municipal nº 14.401/07, regulamentada pelo Decreto 48.695/07): dispõe sobre a 
prestação de serviço de transporte individual de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em táxis.

VAGAS RESERVADAS EM ESTACIONAMENTO
• No Território Nacional (Resoluções 303 e 304 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN): 

regulamenta o Cartão DeFis-DSV, autorização especial para estacionamento de veículos em vagas 
para pessoas com deficiência física, sinalizadas por meio do símbolo internacional.

• No Município de São Paulo (Lei municipal nº 11.506/94): estabelece que o Poder Executivo Municipal deve 
criar vagas para estacionamento de veículos dirigidos ou que estejam conduzindo pessoas com deficiência.

ISENÇÃO DE TARIFAS NO TRANSPORTE PÚBLICO
• Isenção no Estado de São Paulo (Lei Complementar Estadual nº 666/91): pessoas com deficiência 

incapazes para o trabalho, menores de 14 anos que apresentem alguma necessidade especial e 
acompanhante não pagam transporte coletivo em todo o Estado. Deve ser requerida nos postos da 
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos.
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• Isenção no Município de São Paulo (Lei municipal nº 11.250/92): pessoas com deficiência não pagam 

no sistema de ônibus municipal. Cadastramento nos postos da São Paulo Transportes.

• Isenção Interestadual (Lei federal nº 8.899/94): determina a concessão de passe livre às pessoas 

com deficiência comprovadamente carentes em viagens por todo país usando transportes coletivos 

interestaduais convencionais (ônibus, trem e barco). Benefício não estendido ao acompanhante.

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NA COMPRA DE VEÍCULOS
• Imposto sobre Produtos Industrializados (Lei federal nº 10.754/03): pessoas com deficiência física, 

visual, mental (severa ou profunda) ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante 

legal, são isentos de IPI na aquisição de veículo. O benefício somente poderá ser utilizado, uma 

única vez a cada três anos, sem limite no número de aquisições.

• Imposto sobre Operações de Crédito (Lei federal nº 8.383/91): ficam isentas do IOF as operações 

de financiamento para aquisição de automóvel quando adquirido por pessoa com deficiência física, 

atestado pelo Departamento de Trânsito do Estado onde residirem em caráter permanente. O benefício 

somente poderá ser utilizado, uma única vez a cada três anos, sem limite no número de aquisições.

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias (Convênio 03/2007, CONFAZ/ICMS): concede isenção de 

ICMS na compra de veículos por pessoas com deficiência física, que serão conduzidos pelos mesmos.

• Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (Decreto estadual nº 56.561/10): disciplina a concessão 

de IPVA na hipótese de um único veículo adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência.

OUTRAS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS E DIREITOS
• Imposto de Renda (Lei Federal nº 7.713/88): pessoas com doenças graves (AIDS, alienação mental, 

cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de paget, doença de Parkinson, 

esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, neoplasia maligna, tuberculose ativa, paralisia irreversível e incapacitante) são 

isentos de IR, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, 

incluindo a complementação recebida da entidade privada e a pensão alimentícia.

• Direitos Autorais (Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998): determina que não constitui 

ofensa aos direitos autorais a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso 

exclusivo de deficientes visuais, sem fins comerciais, no sistema Braille ou outro procedimento em 

qualquer suporte para esses destinatários.

TRABALHO
• Lei de Cotas no Trabalho (Lei Federal nº 8.213/91): fixa percentuais de vagas a serem preenchidas por 

pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 funcionários, garantindo todos os direitos 

trabalhistas e previdenciários.

• Visão monocular (Lei Estadual nº 14.481, de 13/7/2011): Classificada como deficiência visual a visão 

monocular. 

• Concursos Públicos (Constituição Federal, art. 37): a administração pública direta e indireta, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, reservando percentual 

dos cargos públicos, bem como definindo os critérios de admissão para as pessoas com deficiência.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
• Educação na Rede Regular de Ensino (Constituição Federal, art. 208, III; Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei federal nº 8.069/90; e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, Lei Federal nº 9.394/96): assegura a todos o direito à igualdade de condições no ensino na rede 

regular, inclusive em relação ao atendimento educacional especializado, com currículos, métodos e 

recursos educativos específicos para atender às necessidades específicas de qualquer aluno.

• Língua Brasileira de Sinais (Lei federal nº 10.436/2002): reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e outros recursos de expressão a 

ela associados. Pontua que o sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação 

Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Libras, 

como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
• Benefício de Prestação Continuada – BPC (Lei Orgânica da Assistência Social, nº Lei federal 8.742/93): 

trata-se de um benefício constitucional, que não exige contribuição e prevê a garantia de um salário 
mínimo mensal às pessoas idosas, a partir dos 65 anos, e às pessoas com deficiência que comprovem 
renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo.

• Pensão Especial (Lei Federal nº 7.070/82): concede pensão mensal vitalícia e intransferível a pessoas 
com deficiência física, causada pela Síndrome da Talidomida, que comprovem incapacidade para o 
trabalho, higiene pessoal e a própria alimentação.

MORADIA
• Vagas em Programas Habitacionais (Lei estadual nº 12.907/08): serão destinados a pessoas com 

deficiência ou a seus familiares, 7% (sete por cento) de todos os imóveis populares comercializados 
pelo Estado, como apartamentos, casas e lotes urbanizados.

ACESSIBILIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS
• Prioridade no Atendimento (Lei Municipal nº 11.248/92): regula o atendimento preferencial de 

gestantes, mães com crianças de colo, idosos e pessoas com deficiência em estabelecimentos 
públicos, comerciais e de serviço.

• Normas Gerais de Acessibilidade (Leis Federais nº 10.048/00 e nº 10.098/00, regulamentadas 
pelo Decreto 5.296/04): dispõem sobre prioridade de atendimento e estabelecem critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência em locais públicos e privados de 
uso coletivo.

• No Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 11.345/93, regulamentada pelo Decreto nº 45.122/04): 
determina que todos os locais que recebam mais de 100 pessoas por dia e/ou que tenham 
capacidade superior a 600 pessoas por dia deverão dispor de banheiros, rampas, elevadores e 
sinalização, para permitir o acesso, circulação e permanência de pessoas com deficiência.

• Em Centros Comerciais (Lei Estadual nº 12.907/08): é obrigatório o fornecimento de cadeiras de 
rodas a pessoas com deficiência em shopping centers e estabelecimentos similares em todo o 
Estado de São Paulo.

• Em Shows (Lei Estadual nº 11.424/93, regulamentada pelo Decreto nº 45.122/04): cinemas, teatros 
e casas de espetáculos são obrigados a garantir o acesso das pessoas com deficiência às 
dependências destinadas ao público, em assentos que permitam boa visibilidade.

• Em Eventos Esportivos (Lei Municipal nº 12.561/98): os estádios de futebol e ginásios esportivos 
localizados na cidade de São Paulo estão obrigados a criar e manter locais reservados às pessoas 
com deficiência.

• Cão-guia (Lei Federal nº 11.126/05): assegura ao deficiente visual o ingresso de cães-guia em locais 
públicos ou privados, meios de transporte ou qualquer outro local de sua necessidade.

• Critérios Técnicos de Acessibilidade (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – NBR 9050): 
estabelece parâmetros para acessibilidade em edificações, mobiliários, espaços e equipamentos 
urbanos em todo o país.

• Brinquedos (Lei nº 11.982, de 16/7/2009): determina a adaptação de parte dos brinquedos e 
equipamentos dos parques de diversões às necessidades das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

• Estatuto do Torcedor (Lei federal nº 10.671, de 15/5/2003): estabelece que será assegurado 
acessibilidade ao torcedor com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

• Provador de roupa (Lei Estadual nº 14.737, de 10/4/2012) - Artigo 1º. Ficam os estabelecimentos 
que comercializam roupas, vestuários, indumentárias ou similares, no âmbito do Estado, obrigados 
a adaptar, no mínimo, um de seus provadores para atendimento às pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida.

• Símbolo Internacional de Surdez (Lei federal nº 8.160, de 8/1/1991): obriga a colocação em todos os 
locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por pessoas com deficiência auditiva.
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9. PRINCIPAIS PROJETOS 
E AÇÕES DA SEDPCD

Criado em 2009, com o objetivo de estimular toda a cadeia produtiva do setor de Tecnologia Assistiva, 

a iniciativa conta, desde 2009, com um Seminário Internacional (que já abordou temas como Desenho 

Universal, Educação Inclusiva, Mobilidade Urbana, Deficiência e Desenvolvimento Sustentável) e uma 

Exposição de Inovação em Tecnologia Assistiva.

A Exposição busca reunir protótipos e projetos de diversas instituições e centros de pesquisa do país, 

fornecendo um panorama da inovação e do potencial dos pesquisadores nacionais, visando atrair a 

atenção de empresas interessadas em viabilizar novos produtos.

Com o Seminário deste ano, cujo tema é “Acessibilidade Digital”, objetiva-se demonstrar a importância 

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, o que pode impactar não apenas socialmente, mas, também, 

economicamente toda a sociedade.

Em 2015, o Encontro será realizado de 07 a 09 de novembro, no Expo Center Norte, no âmbito da 

Reabilitação – Feira + Fórum.
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Evento que objetiva sensibilizar e orientar profissionais da área de Comunicação, tanto no âmbito público 
quanto privado, sobre os conceitos legais fundamentais e 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 à todos os cidadãos.

Este ano, o evento será realizado no âmbito da Reabilitação – Feira + Fórum 2015, no Expo Center Norte, 
São Paulo, reunindo profissionais ligados a diferentes mídias.

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.

A ampla divulgação dos casos de sucesso permite fomentar a replicação e multiplicação de boas 
práticas voltadas às pessoas com deficiência em nível local e regional. Este ano a premiação ocorrerá no 
dia 03 de dezembro, fazendo parte das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 
Informações no site http://premio.sedpcd.sp.gov.br.

Criado por intermédio de parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, visa ampliar a disponibilização 
de eventos culturais acessíveis (peças de teatro adultas e infantis, dança, espetáculos circenses, 
exposições, mostras) fomentando a implementação de recursos de acessibilidade comunicacional, 
representados por audiodescrição, legendagem, Libras, entre outros, em projetos/espaços mantidos 
pelo poder público estadual.

Inclui em seu escopo o lançamento de editais específicos do ProAC – Programa de Ação Cultural do 
Estado de São Paulo, para apoiar iniciativas independentes de promoção de espetáculos e produtos 
culturais acessíveis não inéditos.

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, aconselhamento profissional, atividades artísticas, 
laboratório de imagem e autocuidado, oficinas de braile e Libras, curso de cuidadores, bem como outras 
atividades coletivas e cursos de capacitação 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.

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

Para informações sobre atividades, cursos e oficinas: Tel.: 5021-6663 / 4420 – Casa 17 – Recepção – E-mail: sau@ctipfi.spdm.org.br
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Localização: Rodovia dos Imigrantes km 11,5 – São Paulo/SP

Para informações sobre atividades, cursos e oficinas:

Tel.: 5021-6663 / 4420 – Casa 17 – Recepção – E-mail: sau@ctipfi.spdm.org.br

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.

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.

Em sua edição anterior, realizada nos dias 3, 6 e 7 de dezembro de 2014, a Virada Inclusiva mobilizou 
63 municípios do Estado de São Paulo, levando 750 atividades à ruas, praças, parques, museus, 
teatros, centros esportivos e bibliotecas, reunindo mais de 30 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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10. CONSELHO ESTADUAL 
E CONSELHOS MUNICIPAIS

O Conselho Estadual para os Assuntos da Pessoa com Deficiência (CEAPcD), criado em 1984 e 
localizado na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, tem 
papel fundamental, como órgão autônomo e consultivo, no assessoramento e aconselhamento ao 
Governo do Estado de São Paulo quanto às questões relativas à pessoa com deficiência, subsidiando 
com informações o aprimoramento das políticas públicas estaduais de inclusão.

O Conselho Estadual é composto por 20 conselheiros representando a sociedade civil, 10 de entidades 
DE e 10 de entidades PARA pessoas com deficiência, 10 da área governamental, 06 suplentes da 
sociedade e 10 suplentes do governo, além de contar com a participação de representantes do 
Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Empenha esforços na elaboração de campanhas de sensibilização e conscientização juntamente com 
a sociedade civil e demais órgãos públicos, bem como busca estimular e orientar, por intermédio da 
atuação de seus 10 Núcleos Regionais, a implementação de Conselhos Municipais, acompanhando e 
monitorando a estruturação desses importantes órgãos locais que, atualmente, estão presentes em 
cerca de 160 Municípios paulistas. 

O crescimento da rede de conselhos municipais, acompanhando pelo efetivo alinhamento e constante 
interlocução com o Conselho Estadual, propicia um mecanismo importante de acompanhamento e 
monitoramento do impacto das ações e projetos estaduais, regionais e locais, permitindo dar um maior 
respaldo às demandas existentes.

Como reconhecimento de seu trabalho e capacidade de articulação, este ano, o CEAPcD foi eleito 
como participante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), tendo, 
assim, a oportunidade de levar as experiências positivas de acessibilidade e inclusão encontradas no 
Estado de São Paulo para o âmbito nacional.

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




