ATA – Reunião da Comissão de Acompanhamento do Programa Estadual de
Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual
Data: 22 de outubro de 2015 – das 13h30 às 15h
Participantes: Cláudia Barone- SEDS (EDESP), Cristiane Lamin- SEDS
(PSB/CAS), Glenda Aref- Secretaria da Educação, Flávio Antas- SJDC, Priscila
Fonseca - SEDPCD/SP, Simone Regina Nieves- SEDPCD/SP, Carlos Blois- SERT,
Anna Beatriz Leite- APAE/SP, Tereza Freitas – SEDPCD/SP, Cleiton Monteiro –
ABDEM, Ligia Soares – SES/SP, Maria Isabel Silva SEDPCD/SP.
LISTA DE PRESENÇA ANEXO I
- No início da reunião, ficou acordado que dia 04 de novembro, às 13h30 na sede
da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, acontecerá uma
reunião para acertar os últimos detalhes da apresentação que será realizada no
dia 06 de novembro durante o I Balanço Geral do Programa Estadual de
Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual.
- Cristiane Lamin e Flávio Antas sugeriram que sejam enviados convites oficiais
formais para os Secretários das Pastas envolvidas, para o evento que acontece
dia 06 de novembro.
- Maria Isabel apresentou a programação do evento e Lígia Soares solicitou que
fosse incluída a Secretaria de Estado da Saúde na programação, às 11h30. Ela
ficará encarregada da apresentação das ações da Pasta no que diz respeito às
pessoas com deficiência intelectual.
- Por solicitação da Anna Beatriz Leite, o nome da APAE será alterado na página
do site dedicada à programação, de Apae/SP para APAE de São Paulo.
- Flavio Antas sugeriu colocar o horário das 10h15 em frente ao nome da Glenda
Aref na página da programação.
- Cláudia Barone sugeriu que ao invés de abrir para debates, durante todo o
evento, sejam passadas filipetas para que as pessoas escrevam suas dúvidas. As
que não forem sanadas na hora, podemos responder por e-mail após o evento.
- Maria Isabel sugeriu que após o evento, os slides sejam disponibilizados no site
do Programa, com informações de contato sobre as ações apresentadas pelas
Pastas.

- Ficou acertado que Maria Isabel passaria para todos os participantes do
Programa a planilha com as informações recebidas na Consulta Pública.
- Também ficou acertado que as pastas e instituições presentes na Programação
levarão suas apresentações na reunião do dia 04 de novembro, para alinharmos
o que será exposto no evento.
Dados gerais da Consulta Pública:




482 inscrições válidas;
528 manifestações por áreas
111 cidades

Nada mais havendo a compartilhar e discutir, Maria Isabel agradeceu a presença
de todos e deu a reunião por encerrada. FOTOS ANEXO II
Ata registrada por Simone Regina Nieves, Jornalista da Assessoria de
Comunicação Institucional da SEDPcD-SP, em 22 de outubro de 2015

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA

ANEXO II - FOTOS

