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Assembleia Ordinária 

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência
COEDE/PR 27/04/2015

Assembléia  Ordinária.  Conselho Estadual  dos Direitos da Pessoa com Deficiência- 
COEDE. °27/04/2015.   aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de 2015, ás 08h30 
minutos. Em primeira convocação, na sala de reuniões do 6°Andar- ala B da Secretaria de 
Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDS, situada no Palácio das Araucárias, à rua 
Jacy  Loureiro  de  Campos,  s/n  Bairro:  Centro  Cívico  em  Curitiba-PR,  foi  dada  início  à 
Assembleia Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COEDE, 
para a qual os Conselheiros foram previamente convocados. Nesse primeiro momento, alguns 
conselheiros já se faziam presentes, a saber:- Cristianne Bara de Carvalho (Assoc. De Pais e 
amigos dos Surdos – APAS), Marcos Yuiti Kametani (Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral – SEPL), Leandro Nunes Meller (SEDS), Flávia Bandeira Cordeiro (SEDS), 
Raquel  Kovac  Bampi  (Secretaria  de  Estado  da  Saúde  –  SESA),  Gilberto  Yoshikazu  Ozawa 
(Instituto Paranaense de Cegos – IPC) Dra. Daniele M. Vieira (Núcleo Jurídico – SEDS), Ricardo 
Vilarinho da Costa (Univ. Livre para Eficiência Humana – UNILEHU), Ronildo José do Carmo 
(Ministério  Publico). A  Presidente  desse  Colegiado,  Conselheira  Flavia  Bandeira  Cordeiro, 
representante  da  Secretaria  de  Estado  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  –  SEDS, 
aguardou as  9:00  horas  para  proceder  a  segunda  chamada.  Encontravam-se  presente  os 
Conselheiros  Cristianne Bara M. De Carvalho (assoc. De Pais e Amigos dos Surdos – APAS, 
Flavia  Bandeira  Cordeiro  (SEDS),  Marcos  Yuiti  Kametani  (SEPL),  Ricardo  Vilarinho  da 
Costa(UNILEHU),  Ronildo   josé  do  Carmo  (Ministério  Publico)  Mauro  Vincenzo  C.  Nardini 
(Assoc.  Dos  Deficientes  Físicos  do  Paraná  –  ADFP),  Suely  Kintop  Chechelski  (Inst.  De 
Habilitação e orientação excepcional do Paraná – IHOEPAR Claudia Camargo Saldanha (SEED), 
Raquel Kovac Bampi (SESA), Gilberto Yoshikazu Ozawa (Inst. Paranaense de Cegos – IPC), 
Dra. Daniele Vieira (Núcleo Júridico – SEDS) , Leandro Nunes Meller (SEDS). Abrindo o evento, 
o técnico Leandro Meller (coordenador da Unidade Técnica de Garantia de Direitos e Cidadania, 
organismo  que  dá  suporte  as  4  áreas  referentes  a  garantia  de  direitos  de  crianças  e 
adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências, e direitos da mulher, informou  que 
estará próximo em todos os processos para fazer cumprir o que a Lei impõe nessas áreas. 
Deixou  patente  as  boas  vindas  da  parte  da  Sra.  Secretária  de  Estado  Fernanda  Richa, 
apontando os grandes desafios que se tem pela frente, num ano que contará com a realização 
de diversas conferências. Apontou que já se deve pensar na próxima eleição desse conselho, 
ocasião  na  qual  o  COEDE  terá  a  ampliação  da  sua  composição,  passando  de  6  para  12 
Conselheiros nos dois segmentos: - Governamental e Sociedade Civil. Por outro lado, outro 
objetivo  será  a  capilarização  do  conselho,  a  ser  expandida  para  o  interior  do  Estado. 
°Apreciação da Pauta-  Apresentada como pauta comum, nessa primeira ocasião ainda sem as 
atividades das Comissões. Como alteração, discutir primeiramente as questões referentes ás 
conferências. Dando o costumeiro suporte, o  Coordenador Leandro Nunes Meller (da SEDS), 
iniciou uma série de informações, visando instruir esse colegiado a respeito das alterações 
ocorridas na atual secretaria. A antiga Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 
Social , com a aprovação da nova Lei, teve alterada a sua nomenclatura para secretaria de 
Estado do Trabalho e desenvolvimento Social. A Coordenadoria de Medidas Socioeducativas 
para adolescentes em meio fechada passou para a secretaria da Justiça, enquanto que na 
SEDS estarão as politicas dirigidas ao trabalho, pessoa com deficiência, direitos da Mulher, 
Pessoa Idosas  e  direitos da  criança  e  do adolescente.  Os  diversos grupos setoriais  foram 
adequados, ganhando ainda uma superintendência na assistência Social e outra na área do 
trabalho englobando mais 5 Coordenações. Já na área da garantia de direitos criou-se uma 
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unidade  técnica  que  articula  todas  as  politicas  públicas  implantadas  no  estado  (com  4 
coordenadorias). Externou ainda que a SEDS abriga seis conselhos de âmbito estadual, todos 
eles  inseridos  na  instância  de  Direção  Superior.  Esses  colegiados  tem  como  apoio  três 
Secretarias  Executivas e  mais  uma  equipe  de  servidores  que  atendem as  demandas  das 
plenárias. Informou ainda que a SEDS possui 22 Escritórios regionais e divide-se o estado em 
11  regionais  ampliadas.  Com  total  suporte  da  SEDS  e  da  Unidade  Técnica,  o  Conselho 
caminhará através de um processo de construção que trará o seu consequente fortalecimento. 
A secretária Executiva Helena Navarro Gimenez teve o seu nome referendado pelo plenário. 
-APROVADO  Na sequência, foram abordados os trâmites necessários para se obter o cartão 
corporativo, que permitirá a locomoção dos conselheiros quando a serviço desse colegiado. 
Hoje, na lei, depara-se com o termo  Custear permitindo assim o pagamento de transporte 
terrestre, alimentação e hospedagem, a exemplo do que é feito com os servidores do Estado. 
Dirigindo-se ao plenário, a  Presidente Flávia registrou a sua satisfação pelos novos rumos a 
serem  encetados  pelo  COEDE,  mudanças  que  certamente  fortalecerão  essa  caminhada. 
°Apreciação da Ata anterior – APROVADA ° Apresentação do calendário para o ano de 2015 - 
reuniões nas 2°feiras de cada mês, a saber: - 11 de maio, 08 de junho, 13 de julho, 10 de 
agosto, 14 de setembro, 05 de outubro, 09 de novembro e 14 de dezembro.  °Aprovado.- 
Demonstrou-se  ainda  que  uma  deliberação  específica  será  elaborada,  formalizando  a 
aprovação  desse  calendário.  °Informes  da  Secretária  Executiva  °recebida  a  circular 
n°076/2015- PGC da SERCOMTEL, assinada pelo Presidente Christian Scheneider informando 
que no seu plano geral de metas, no seu Art.14 consta que dois e meio por cento dos TUP 
sejam adaptados para pessoas com deficiência, seja auditiva, de fala ou de locomoção, no 
prazo  de  sete  dias  contados  da  solicitação  dos  interessados.   °Ofício  n°03/2015  -UTGDC 
assinado  pelo  Assessor  Especial  para  integração  da  pessoa  com  deficiência,  Mauro  V.  C. 
Nardini,  trazendo  a  solicitação  para  que  essa  assessoria  seja  convidada  a  participar  das 
reuniões  ordinárias,  extraordinárias  e  demais  discussões  relacionadas  ao  tema.  °Ofício 
n°48/2015/GGAF/ANAC  procedente  da  ANAC-  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  trazendo 
informações sobre a acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais nos meios de 
transportes aéreos.  (Resolução n°280/2013. E outros).  Ainda foi  informado pela secretária 
Helena,  que  o  site  do  COEDE  é  apenas  um  link  no  site  da  SEDS.  No  entanto,  já  foi 
encaminhado um pedido para que se instale um link próprio, no mesmo padrão dos outros 
conselhos.  Da  parte  da  Presidente  Flávia, veio  o  informe  da  justificativa  de  ausência  da 
Conselheira Marisa (AMCIP), devido ter comparecido a hospital. °Conferência- Instituição de 
uma comissão organizadora, com apoio técnico e jurídico. Em março, foi realizada apenas uma 
reunião  para  ter  pelo  menos,  uma  minuta  de  regimento  interno.  °Leitura  da  minuta do 
Regulamento da IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De forma 
ampla, o Coordenador Leandro Nunes Meller expôs as informações repassadas pela Secretaria 
Nacional da Presidência da República. Foi estabelecido que no 1°dia em Brasília vão ocorrer 
Conferências Temáticas individuais em locais diferentes (Criança e Adolescente, pessoa Idosas, 
pessoas  com  deficiências,  direitos  humanos  e  LGBT).  Nos  dois  últimos  dias,  ocorrerá  a 
Conferência  de Direitos Humanos quando essas cinco serão reunidas numa só, com pauta 
unificada. Vale dizer que não se pode perder a construção, com qualidade. Sabe-se que uma 
das tarefas do COEDE é elaborar o Plano estadual e é necessário ouvir as demandas. O Paraná 
possui 312 Municípios de porte 1; a outra proposta é ter a possibilidade de ter esses encontros 
temáticos  nos 399, independente de ter ou não conselho municipal. Responsáveis- Conselho 
Municipal se existir, o órgão gestor e a politica estadual. Serão 509 delegados eleitos nesses 
Municípios (399) com direito a 1 vaga (Gov. Ou Soc. Civil) garantindo a paridade. °Três etapas 
a cumprir – Conferência Municipal - 1 Web – Conferência Estadual. °Espaço mais adequado – 
Universidade Positivo (Sala de eventos do prédio de Pós-Graduação). Segundo a  Presidente 
Flávia,  após um árduo processo de convencimento, foi possível obter um preço médio, com 
acesso para os ônibus. A sugestão do  Coordenador Mauro Nardini baseia-se em solicitar 10 
ônibus  convencionais  e  mais  três  micro-ônibus  adaptados  com plataformas ou rampas de 
acesso.  Lembrou  a  Conselheira  Cristianne  (APAS) que  é  fundamental  a  contratação  de 
intérprete  de  libras  e  ainda  pontuou  que  em Curitiba  existe  um grupo  de  Surdos-Cegos. 
°Leitura  do  texto  referente  ao  regulamento  da  conferência,  com  anotações  dos 
destaques. Relato – Técnico Thiago Soares °Constituição da Comissão Organizadora 
da Conferência. -Governamental- Conselheiros Flávia (SEDS) Marcos Kametani (SEPL) Mauro 
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Nardini  –  coordenador  –  (SEDS)  -Sociedade  Civil-   Suely-  (IHOEPAR)  Cristianne-  (APAS) 
Ricardo- (UNILEHU) 1°Reunião em 30/04- 09h00horas – sala 6°B °Alteração do Regimento 
Interno °Apresentação da minuta das alterações aproximar o formato das comissões ao do 
CEDCA-  (Politicas  Básicas,  Garantia  de  Direitos,  Capacitação,  Mobilização  e  Articulação, 
Orçamento  e  Gerenciamento  do  fundo,  com no  mínimo  4  representantes.  °Aprovado   o 
regimento interno. Foi explanado pelo Coordenador Leandro Meller, que a reunião de maio 
indicará os componentes da Comissão.  °Aprovada a convocação da conferência a ser 
realizada nos dias 16-17-18/09/2015 essa informação será publicada no site e disparada 
para todos os municípios, °Implementação da Central de Libras Dirigindo-se ao plenário, o 
coordenador Mauro Mardini relatou que houve uma manifestação do município de Cascavel, 
para assumir a central de Libras. O processo foi interrompido e presentemente está sendo 
retomado. Os equipamentos já foram recebidos e a Assessoria está trabalhando com essa 
meta. ° Informes; - Ricardo Vilarinho da Costa- Fórum dos direitos da Pessoa com deficiência 
30 de Abril , ás 13h30 horas, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho. A presente Ata foi 
gravada e redigida por  Regina Amasiles  Rodrigues Costa,  servidora da SEDS, digitada por 
Reinaldo Minosso Neto, sendo a Secretária Executiva Helena Navarro Gimenez. 

Flavia Bandeira Cordeiro
João Henrique Arco Verde
Marisa Amada Pires Sella
Suely Kintop Chechelski
Ricardo Vilarinho da Costa
Samanta Krevoruczka 
Humberto Rodrigues de Lima
Cristianne B.Mattei Pacheco de Carvalho
Marcos Yuiti Kametani
Gilberto Yoshikazu Ozawa
Rafael Cardeal Oganauskas
Raquel Kovac Bampi
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