ATA – Reunião da Comissão de Acompanhamento do Programa Estadual de
Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual
Data: 24 de setembro de 2015 – das 14h30 às 15h45
Participantes: Cláudia Barone- SEDS(EDESP); Cristiane Lamin- SEDS (CAS); Silvana
Gimenes- Secretaria da Cultura; Glenda Mello- Secretaria da Educação; Flávio AntasSJDC; José Lucas Morais- SEDPCD/SP; Simone Regina Nieves- SEDPCD/SP; Dirceu
Stockler- SERT; Carlos Blois- SERT; Anna Beatriz Leite- APAE/SP; Maria Isabel Silva
SEDPCD/SP. LISTA DE PRESENÇA ANEXO I
- No início da reunião, Cláudia Barone foi apresentada aos membros da Comissão,
representando a Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo da SEDS
(EDESP). Após a apresentação, Maria Isabel Silva coordenadora da Comissão de
Acompanhamento do Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência
Intelectual, representando a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
de São Paulo (SEDPCD), deu início a reunião apresentando dados sobre a Consulta Pública,
iniciada em 03 de setembro de 2015:


354 inscrições realizadas até o presente momento, levando em conta possíveis
inscrições duplicadas, ou de outros estados, acredita-se que tenhamos cerca de 300
inscrições válidas.



Espera-se cerca de 500 inscrições até o deadline que será no dia 30 de setembro.



Todos se comprometeram a intensificar a divulgação da Consulta Pública até a data
final.



Eventos de novembro: foi destacado que o Balanço Geral do PEAPDI acontece
simultaneamente com vários eventos, de 06 a 09 de novembro de 2015, todos
relacionados à temática da pessoa com deficiência. Haverá divulgação dos
resultados da Consulta Pública e apresentação das ações realizadas pelas Pastas e
organizações que compõem a Comissão de Acompanhamento do Programa. Saiba
mais sobre os eventos em http://encontro.sedpcd.sp.gov.br



Foi sugerido que cada pasta por meio de seu representante traga propostas do que
é coerente estar na apresentação, que fará parte do evento do dia 6 de novembro,
quando os resultados da Consulta Pública serão divulgados.



Será padronizado um formato para a apresentação, por meio de um template de
power point que todos farão, e na reunião do dia 22/10 será discutido tudo que é
relevante estar presente e definir a apresentação final.



O tempo de apresentação de cada pasta deverá ser de 10 a 15 minutos no máximo.



Tendo em vista que o evento terá duração total de cerca de duas horas e meia,
sendo que uma hora será reservada para as apresentações das pastas e a outra
metade do tempo para o resultado da Consulta Pública.



A Consulta Pública é um elo importante com a sociedade. A partir dela e da
compreensão das demandas levantadas, a comissão poderá analisar o que já está
sendo contemplado e os caminhos que deverão ser percorridos para a implantação
de políticas públicas. É de fundamental importância lincar as demandas da
sociedade, apresentadas na Consulta Pública, a projetos que já estão vigentes nas
pastas.



A partir do resultado da Consulta Pública e da compilação das demandas, os
resultados levarão a duas frentes: promover a ampliação das ações positivas e
afirmativas; e o desafio de atender ao que a população almeja, por meio da
implantação de políticas públicas e projetos que contemplem a demanda.



Além de prestar contas do Programa e informar à sociedade sobre a Pessoa com
Deficiência Intelectual, foi sugerido lincar o Balanço Geral ao artigo 21, presente na
Convenção da ONU, sobre o acesso à informação.



São mais de 500 mil pessoas com deficiência intelectual no Estado de São Paulo,
se incluirmos as pessoas próximas, família, professores e terapeutas, o alcance
chega a mais de 1,5 milhão de pessoas com alguma ligação com o tema.



A partir do dia 1º de outubro haverá a alteração no site do PEAPDI: a aba “Consulta
Pública” será alterada para “Inscrição”, visando organizar inscritos para o Balanço
Geral, no dia 06 de novembro de 2015. O evento terá capacidade de reunir cerca
de 200 participantes. Site do Programa: http://peapdi.sedpcd.sp.gov.br.



Temos 6 pastas presentes e atuantes na Comissão. As pastas que não tem
participado e foram nomeadas pelo decreto serão procuradas para dar seu parecer
quanto a sua ausência na Comissão – alterações no decreto a partir de novembro.



Foi sugerido que a FEAPAES traga um representante de cada associado no evento
do dia 6 de novembro.



Serão expedidos convites a instituições ligadas a causa das pessoas com deficiência
por meio de reabilitação, atendimento, tecnologia.



As instituições serão estimuladas a apresentarem falas e depoimentos das pessoas
com deficiência intelectual que são atendidos por seus projetos. A programação
deverá ser definida até 22 de outubro.



Definidas datas das próximas reuniões: 22/10 e 04/11 - das 13h30 às 15h30,
ambas na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de
São Paulo.
Nada mais havendo a compartilhar e discutir, Maria Isabel agradeceu a presença
de todos e deu a reunião por encerrada. FOTOS ANEXO II
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