Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência
Intelectual - SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS
~~ Ata de Reunião ~~

Data: 28 de setembro de 2017 - Horário: 9h30 às 12h30
Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo – sala 3 - 3º andar
Presentes: Glenda Aref Salamah de Mello (Secretaria de Educação); Anna Beatriz Leite (APAE DE SÃO PAULO); Luana
Mariano (Secretaria do Trabalho); Maria Isabel da Silva e Simone Nieves (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência). (Foto abaixo)
Pauta: Guia Informativo sobre Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista:
Protagonismo e Inclusão Social – Área EDUCAÇÃO (Case), SAÚDE e TRABALHO
Educação (Case) - O case estava em terceira pessoa, foi todo adequado para uma linguagem mais simples e colocado
em primeira pessoa. É preciso verificar o sobrenome da mãe, Sra. Edna, para adicionar ao texto final. Glenda
solicitou que apenas esse trecho fosse enviado a ela para que pudesse mostrar para a Sra. Edna, antes de sair
publicado. Também irá solicitar foto para ilustrar o case. O texto final da Educação foi revisto por Glenda, que
encaminhou para apreciação de seu superior Sr. Cristiano para validar os pontos em destaque na reunião anterior.
Saúde - Foi feita ligação telefônica para Lígia – representante da Saúde, que aceitou que o grupo presente fizesse
revisão no texto encaminhado por ela. Foram feitas pequenas alterações em alguns detalhes. O texto alterado será
encaminhado para que Lígia verifique e dê seu parecer.
Trabalho - Luana encaminhará texto complementar, para inserção no Guia.
É preciso destacar nos textos frases para que sejam inseridas em “balões” de destaque ao longo do texto do Guia.
Foi marcada reunião extra para a quarta-feira da próxima semana, dia 04/10, com pauta assim definida:
04 de outubro: DAS 9H30 ÀS 12H – FECHAMENTO DO GUIA e DEFINIÇÕES SOBRE O SEMINÁRIO - Importante a
participação das demais áreas, a fim de contribuir com a redação e decisões finais. Datas das reuniões de 2017: 26/10
e 30/11 (avaliação do Seminário).
Próxima reunião

04 de outubro – 9h30 às 12h - Pauta: Finalização do Guia e definições sobre o Seminário
Ata registrada pela Assessoria de Comunicação Institucional, em 29 de setembro de 2017.

