Defesa da Candidatura
Entidade: ASSOCIAÇÃO DA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE CASCAVEL- ADEFICA
Município: Cascavel
Área de Atuação: Deficiência Física
Defesa da Candidatura: Para representar o interior e as regionais no COEDE
Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS DE FRANCISCO BELTRÃO- ADFVFB
Município: Francisco Beltrão
Área de Atuação: Deficiência Física
Defesa da Candidatura: Não fez
Entidade:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE IRATI
Município: Irati
Área de Atuação: Deficiência Auditiva e/ou surdez
Defesa da Candidatura: Estou me candidatando a esta cadeira no COEDE, motivada pelo desejo de
representar a comunidade surda na luta pelos seus direitos de inclusão na sociedade. Participar deste Conselho
é fundamental para representar, fortalecer e incentivar a criação de Associações de surdos em todas as regiões
do Paraná.
Entidade: SOCIEDADE DOS SURDOS DE CASCAVEL - SURDOVEL
Município: Cascavel
Área de Atuação: Deficiência Auditiva e/ou surdez
Defesa da Candidatura: A SURDOVEL é entidade defensora dos direitos das pessoas surdas, luta para a
qualidade de educação dos surdos, melhorar a acessibilidade comunicacional, inclusão social e demais. A nossa
luta é priorizar a educação bilíngue para desenvolver o processo dos surdos, que poderão aprender Libras e
português escrito.
Entidade: APAE DE PIRAÍ DO SUL
Município: Piraí do Sul
Área de Atuação: Deficiência Intelectual
Defesa da Candidatura: Não fez
Entidade: APAE DE UMUARAMA
Município: Umuarama
Área de Atuação: Deficiência Intelectual
Defesa da Candidatura: A APAE DE UMUARAMA funciona há 43 anos no atendimento às pessoas com
Deficiência Intelectual e Múltiplas, E faz-se necessário nossa participação no Conselho Estadual dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, visando a garantia dos seus direitos.
Entidade: APAE DE SANTO ANTONIO DE SUDOESTE
Município: Santo Antônio do Sudoeste
Área de Atuação: Deficiência Intelectual
Defesa da Candidatura: Ressalta-se a importância de representar o referido Conselho, com vistas à
defender os direitos inerentes à Pessoa com Deficiência, bem como, conhecer de maneira mais ampla o cerne
organizacional e burocrático onde estes direitos se concretizam. Vale lembrar que esta defesa dos direitos da
Pessoa com Deficiência deve ser de forma coletiva, envolvendo a sociedade como um todo, com o objetivo de
efetivar um contexto societário, justo e democrático.
Entidade: FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL - FEPE
Município: Curitiba
Área de Atuação: Deficiência Intelectual
Defesa da Candidatura: A fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional – FEPE há mais de 50 anos
desenvolve trabalho filantrópico nas áreas da assistência social, saúde e prevenção em benefício das pessoas
com deficiência. Tal trabalho é desenvolvido através de dois programas mantidos pela Instituição: a Escola
Ecumênica, que oferece Educação na modalidade especial, além de atendimentos técnicos; e o Centro
Referência em Triagem Neonatal, onde são realizados os “Testes do Pezinho” e da “Mãozinha” para todo Estado
do Paraná. A candidatura da FEPE levará a sua experiência em benefício da pessoa com deficiência com o
objetivo de fortalecer a atuação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A instituição

visa contribuir com a formulação de políticas públicas, fomentar a participação da sociedade civil nas políticas
direcionadas à pessoa com deficiência e acompanhar e avaliar as políticas estaduais para o setor.
A FEPE, por fim, pretende ampliar a sua atuação através do COEDE e, deste modo, beneficiar a pessoa com
deficiência.
Entidade: INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPCA
Município: Curitiba
Área de Atuação: Deficiência visual e/ou cego
Defesa da Candidatura: O IPC busca a sua continuidade no COEDE, porque possui décadas de experiência
em trabalhos/representações na área da deficiência visual.
Acreditamos que temos contribuições a dar na participação política das pessoas cegas.
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE CEGOS DE SARANDI - ACESA
Município: Sarandi
Área de Atuação: Deficiência visual e/ou cego
Defesa da Candidatura: Aproximar os portadores de deficiência ao acesso aos direitos adquiridos e outros
direitos.
Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM AÇÃO - IBDA
Município: Curitiba
Área de Atuação: Deficiência visual e/ou cego
Defesa da Candidatura: O Instituto Brasileiro de Pessoas com Deficiência em Ação (IBDA) tem como
objetivos a prevenção à deficiência, promoção à saúde da Pessoa com deficiência, acessibilidade como forma
de direitos e prevenção a acidentes. Por esse motivo se faz a importância da candidatura do IBDA, afim de
se aperfeiçoar e também contribuir pelos direitos das Pessoas com Deficiência a serem efetivas.
Entidade: ASSOCIAÇÃO CASCAVELENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL - ACADEVI
Município: Cascavel
Área de Atuação: Deficiência visual e/ou cego
Defesa da Candidatura: A ACADEVI objetiva com essa candidatura dar continuidade à luta em defesa dos
direitos das Pessoas com Deficiência visual, bem como em articulação com as demais entidades, programas e
serviços, contribuir para com a organização de políticas públicas em nível estadual.
Entidade: APAE DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ
Município: São João do Caiuá
Área de Atuação: Transtorno global do desenvolvimento
Defesa da Candidatura: Através da atuação profissional como Assistente Social, participamos em várias
instâncias deliberativas e de fiscalização, seja na política da assistência social, saúde e da criança e do
adolescente, esta candidatura será um novo desafio na luta pelos direitos.
Entidade: APAE DE DOURADINA
Município: Douradina
Área de Atuação: Transtorno global do desenvolvimento
Defesa da Candidatura: Estamos na luta para defender os direitos das Pessoas com Trantornos Globais do
Desenvolvimento, onde é uma área que é pouco reconhecida e com poucos estudos, pretendemos ajudar as
famílias, dando suporte e assistência à essas pessoas.
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - AMA-FB
Município: Francisco Beltrão
Área de Atuação: Transtorno global do desenvolvimento
Defesa da Candidatura: Como representante de uma entidade filantrópica que atende e defende o direito
das pessoas com deficiência, venho apresentar minha candidatura, acreditando poder servir como conselheiro
Estadual essas pessoas que tanto precisam de apoio.
Entidade: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA ARAUTO DO BEM DE IRATI
Município: Irati
Área de Atuação: Múltipla deficiência
Defesa da Candidatura: Em relação à motivação e defesa da candidatura neste Conselho, destacamos que
a modalidade Residência Inclusiva é um serviço novo, o qual precisa ser conhecdo pela sociedade, além disso
podemos unir forças para destacar a nossa regional perante este Conselho.

Entidade: APAE DE CASCAVEL
Município: Cascavel
Área de Atuação: Múltipla deficiência
Defesa da Candidatura: É importante que a APAE de Cascavel esteja representada no Conselho, pois o
mesmo representa o público-alvo que as APAES do Paraná atendem. O movimento faz parte da nossa missão,
onde promove a garantia e defesa de direitos dos alunos atendidos pela Instituição.
Entidade: CENTRO INTEGRADO DE PREVENÇÃO
Município: Curitiba
Área de Atuação: Múltipla deficiência
Defesa da Candidatura: Uma luta incessante no trabalho de prevenção e diagnóstico de deficiências em
bebês recém-natos e de alto risco e com deficiência de 0 a 6 anos de idade.
Entidade: UNIVERSIDADE LIVRE PARA EFICIÊNCIA HUMANA
Município: Curitiba
Área de Atuação: Múltipla deficiência
Defesa da Candidatura: Instituição social com 12 anos de atuação, que oferece atendimento gratuito para
2000 pessoas com deficiência anualmente em diversos programas de inclusão no mercado de trabalho,
educação, aprendizagem profissional, esporte, geração de renda, cultura, entre outros.
Entidade: PEQUENO COTOLENGO
Município: Curitiba
Área de Atuação: Múltipla deficiência
Defesa da Candidatura: O Pequeno Cotolengo deseja continuar contribuindo e participando ativamente das
discussões relacionadas às políticas públicas em pról dos direitos das pessoas com deficiência. Sempre em
busca de que os mesmos sejam garantidos através de um trabalho que possa ser realizado em rede, para
fortalecimento da causa.
Entidade: APAE DE CRUZEIRO DO OESTE
Município: Cruzeiro do Oeste
Área de Atuação: Múltipla deficiência
Defesa da Candidatura: Como APAE, esta instituição recebe alunos com deficiências múltiplas, congênitas
ou adquiridas além da intelectual. Presta serviços educacionais na educação básica e formação profissional.
Na saúde, atendiomentos de reabilitação nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidro
e equoterapia, psicologia, nutrição e médico neurologista. Também possui profossional de serviço social. Diante
do exposto, o que nos motiva a sermos Conselheiros COEDE/PR é o desejo se que as políticas públicas de
atenção à pessoa com deficiência sejam efetivadas, pois ainda há muito que se fazer para a sua solidificação.
Tendo como respaldo a Lei 13.146/2015, é também nosso papel assegurar e promover, em condições de
igualdade, a inclusão social e a cidadania das pessoas com deficiência.
Entidade: APAE DE ANTONINA
Município: Antonina
Área de Atuação: Múltipla deficiência
Defesa da Candidatura: Lutar em defesa das Pessoas com Deficiência, para que seus direitos possam ser
respeitados e cumpridos.

