Ata de Reunião
Data: 28 de setembro de 2016
Horário: 9h às 10h15
Local: Sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Sala
03 – 3º andar
Presentes: Anna Beatriz Leite (APAE-SP); Cristiane Pereira (Secretaria de Justiça e
Defesa da Cidadania); Cleiton Mauricio (ABDEM); Glenda Aref Salamah de Mello
Araujo (Secretaria de Educação); Silvana Gimenes (Secretaria da Cultura); Júlio
Lima (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho); Ligia Maria Soares Carvalho
de Azevedo (Secretaria da Saúde); Maria Isabel da Silva, Simone Nieves; Denise
Feliano, Janaína Ribeiro e Natasha Torres (Secretaria de Estado dos direitos da
pessoa com deficiência).

Pauta:
1. Avaliação Balanço Geral:
Maria Isabel começou a reunião fazendo sua avaliação sobre o Balanço Geral
(01/09). Ressaltou que todas as experiências são válidas como aprendizado, mas
houve uma frustação de ter feito o evento do Setembro Verde junto com o Balanço
Geral, em virtude do foco de interesse ser distinto do público de um e de outro.
Ter feito a junção dos dois eventos seria perfeito para o nosso conteúdo, para
mobilizar pelo menos um integrante de cada APAE e adaptarmos o conteúdo para
esse público, porém o ponto negativo destacado foi que o público pareceu meio
“desinteressado”, não sabiam da importância e nem do que se tratava esse projeto
e culminou em esvaziamento do evento, diante de temas de relevada importância.
Também, em virtude da mesa de abertura ter sido estendida, para contemplar os
convidados do Setembro Verde, houve atraso no tempo geral do evento, fazendo
com que as apresentações fossem reduzidas. Mesmo assim, o evento se estendeu
além do tempo previsto.
O ponto negativo visto pela Ligia foi a demora da mesa de abertura e o atraso, ela
concordou em que o evento deveria ser feito sozinho e apontou que acabou sendo
pesado porque voltamos a falar sobre as secretarias. Sugeriu para que nos
próximos já poderíamos nos ater às ações, sem repetir a apresentação institucional
de cada pasta. Sugeriu também que seria viável repetir o tema em outro
momento, pois os assuntos que foram abordados são importantes e desta vez fazer
um seminário mais técnico para o público. E antes de falar para fora, temos que
falar para nós mesmos, profissionais de atendimentos.

Ligia destacou também talvez não fazermos o balanço geral anualmente, e sim a
cada dois anos, pois muitas questões não dão tempo para avançar em um ano e
acaba repetindo as mesmas coisas.
Já a Silvana achou legal o evento, pois as pessoas estavam comemorando o
pertencimento a uma APAE, estavam lá para festejar e não por conteúdo, eles
foram convidados para comemorar as coisas legais que estão acontecendo e não a
questão de público alvo. Disse que aquele nem era o público certo para aquele
momento e ressaltou que eles estavam ali para comemorar. Concordou em repetir
o tema no próximo evento e sugeriu para que o balanço aconteça a cada dois anos
e ao invés de balanço pode ser seminário temático.
O Júlio parabenizou a todos e disse que o evento foi lindo, mas espera trazer mais
pessoas ou mais empresas no próximo.
Ana Beatriz propôs trabalhar um seminário à luz do decreto que implementa o
Programa (PEAPDI). Criar uma metodologia para mostrar o que está funcionando.
Cleiton afirmou que os dois eventos ficaram cansativos e não dá mais para fazer a
junção dos dois e sim devem ser realizados separadamente.
A Glenda fez a comparação com o balanço anterior e disse que o anterior ganhou
de 10x0 e que foi mais proveitoso, mas aprendemos com os erros.
Já a Cristiane concordou que o atraso prejudicou bastante e disse que o anterior foi
muito mais rico. Acha legal trazer ações positivas para fazer paralelo e trazer
personagens ou instituições para dar um depoimento positivo
O grupo concluiu e concordou que no próximo ano seja realizado um seminário.
Temático.
2. Entrega dos certificados.
3. Próximos passos:
- Ao invés fazer o Balanço o ano que vem iremos fazer um seminário, mas antes
fazer uma reunião para definir a programação;
- Na reunião de novembro, a Ligia irá trazer dados para nos atualizarmos sobre
itens que interessam ao grupo. Por exemplo, os dados sobre o zica vírus.
- Haverá mais duas reuniões nesse ano para fechar o decreto: em outubro, para
revisar os pontos já vistos para ver se está ok e passar para o jurídico de cada
secretaria; em dezembro trazer mais ideias/ opiniões para adotarmos no próximo
ano.

Próximas reuniões
26 de outubro – 09h às 12h
06 de dezembro – 09h às 12h
Ata registrada por Assessoria de Comunicação Institucional
em 30 de setembro de 2016.

