
Secretaria de Estado da família e Desenvolvimento Social- 
SEDS/PR Secretaria Executiva dos Conselhos – SEC Rua 
Jacy Loureiro de Campos, s/n – 6º Andar Bloco 'D' -Palácio 
das Araucárias - CEP 80530-915 - Curitiba - Paraná

              Assembleia Ordinária 
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência

COEDE/PR 21/11/2016

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2016, às 13h30min, em segunda 
convocação,  no  Miniauditório,  Térreo  do  Palácio  das  Araucárias,  situado  à  rua  Jacy 
Loureiro  de  Campos  s/n°  -  Bairro  Centro  Cívico,  em  Curitiba/PR,  foi  dado  início  à 
Assembleia Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
– COEDE/PR,  para a qual os Conselheiros foram previamente convocados. A abertura 
formal desse evento esteve a cargo do Conselheiro Presidente   Pedro   Maria Martendal   
de Araújo (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais De Cascavel – APAE), 
que ao saudar o grupo já presente, solicitou a auto-apresentação dos Conselheiros, a 
saber:  Natalício Alves Fogaça (Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel); 
Tânia Roseli Minusculi (Associação dos Deficientes Físicos de Francisco Beltrão); 
Gilberto Yoshikazu Ozawa (Instituto Paranaense de Cegos); Tereza de Jesus Loução 
Pereira  (Associação  de  Pais  e  Amigos  de  Cruzeiro  do  Oeste);  Horaides  Defant 
Souza Borges (Associação de Pais e Amigos dos excepcionais de Santo Antônio do 
Sudoeste); Renan de Oliveira Rodrigues (Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho 
e Direitos Humamos – SEJU); André Paulo Castanha (Associação de Proteção a 
Pessoa com Transtorno de Espectro Autista de Francisco Beltrão – Arcanjo Rafael);  
Ivan José de Pádua (Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual); 
Flávia Bandeira Cordeiro (Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social 
–  SEDS);  Malvina  Gonçalves  Ferreira  (Secretaria  de  Estado  da  Família  e 
Desenvolvimento  Social  –  SEDS).  Diante  da  inexistência  do  quórum  regimental, 
aguardou-se a 2ª Convocação às 13:45 horas, quando uniram-se ao grupo os seguintes 
conselheiros: - Aline Cordeiro Raisel Wirbiski (Secretaria de Estado do Esporte e do 
Turismo – SEET), Dra., Rosana Beraldi Bevervanço (Ministério Público do Estado do 
Paraná),  Clara  Marcia  Piazetta  (Secretaria  de  Estado  da  Ciência,  Tecnologia  e 
Ensino  Superior  –  SETI),  Marcos  Yuiti  Kametani  (Secretaria  de  Estado  do 
Planejamento  e  Coordenação  Geral  –  SEPL);  Raquel  Kovac  de  Muzio  Carvalho 
Bampi  (Secretaria  de  Estado  da  Saúde  –  SESA);  Cláudia  Camargo  Saldanha 
(Secretaria  de  Estado  da  Educação  –  SEED),  totalizando  15  Conselheiros. ● 
Apreciação da pauta –  Aprovada,  antecipando o item 1.3  da Comissão de Políticas 
Básica.  ● Apreciação da ata  referente  à  Assembleia  de Setembro – Aprovada.  ● 
Informes da Secretaria Executiva e justificativas de ausências – A Conselheira Noemi 
Nascimento Ansay da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 
SETI,  justificou  ausência  pois  estará  participando  do  41º  Congresso  Internacional  de 
Música  em  Goiânia.  A conselheira  afirmou  ainda  que  a  sua  suplente  Clara  Marcia 
Piazzeta  irá  comparecer  na  plenária.  A conselheira  Doraci  Marilene  representante  da 
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Irati, justificou ausência pois 
estrá a serviço do núcleo de aplicação ANA – Avaliação Nacional  de Alfabetização. A 
Conselheira  Gislaine  Fernandes  justificou  ausência  por  motivos  de  trabalho.  A 
Conselheira Renata Cervinhani da APAE de Douradina justificou ausência por motivos de 
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trabalho. A Conselheira Dulce Maria Darolt – SEJU,  justificou ausência por motivo de 
férias.   A APAE de Castro encaminhou convite para a comemoração de 45 anos que 
ocorrerá  no  dia  09/12/2016.  A APAE  de  Cruzeiro  do  Oeste  encaminhou  o  ofício  nº 
053/2016, convidando o conselho para participar da “Noite Natalina e Inauguração do 
Espaço Cultural Desta Escola”, que ocorrerá no dia 13/12/2016 às 19:30hs. ● Comissão 
de Políticas Básicas (Relator:Conselheiro André). 1.1 Falta de acessibilidade nas 
calçadas em frente ao Hospital  Ana Carolina Moura Xavier – Centro Hospital  de 
Reabilitação (Conselheiro Mário Sérgio);  Parecer da Comissão:  Retirado da pauta, 
dada ausência do conselheiro. Parecer do COEDE: Retirado de pauta. 1.2 Implicações 
da  Deliberação  nº  002/2016  –  CEE,  para  a  Educação  Especial  no  Paraná 
(Conselheiro André);  Parecer da Comissão:  O conselheiro André relata que após a 
leitura da deliberação, percebeu a necessidade de uma fala do CEE e da SEED sobre as 
implicações  dessa  deliberação  no  atendimento  aos  alunos  da  educação  especial.  A 
Conselheira Cláudia Camargo Saldanha – SEED, explicou que quem deveria fazer a 
explanação seria o próprio Conselho Estadual de Educação – CEE pois, a deliberação nº 
002/2016 foi elaborada pelo colegiado e não pela Secretaria de Estado da Educação – 
SEED.  O  Conselheiro  Pedro  –  APAE  de  Cascavel, salientou  que  nessa  vinda  do 
CEE/PR, também poderão ser convidados outros técnicos para que sejam discutidas as 
implicações da Deliberação nº 002/2016.Parecer do COEDE: Encaminhar convite ao 
CEE para explanação das implicações da Deliberação nº 002/2016 na reunião de 
fevereiro  de  2017.  1.3  Acessibilidade  nos  programas  eleitorais;  Parecer  da 
Comissão: A juíza Sayonara Sedano encaminha documento informando que a solicitação 
do COEDE é oportuna, porém, deverá ser enviada novamente ao TRE, com antecedência 
às eleições de 2018. A Comissão decide por esperar o retorno do TRE em relação as 
urnas eletrônicas e após, COEDE fará uma nota técnica, com as adequações necessárias  
para as próximas eleições. Este documento será enviado tão logo retornem as respostas 
sobre as urnas e não apenas em 2018, como sugerido pela juíza.  A técnica Solange veio  
a plenária  do COEDE/PR e explicou as questões das urnas eletrônicas bem como a 
cabine de LIBRAS. A técnica Solange Maria Vieira do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná relatou em plenária que o processo de eleições municipais foi finalizado, e que 
agora serão analisados os erros e os acertos que irão ser reivindicados junto ao Tribunal  
Superior Eleitoral – TSE. Explicou ainda que pela Lei nº 9.504/1997, o TRE é apenas o 
executor  das  eleições.  Relatou  também  que  não  houve  tempo  viável  para  adequar 
eventuais  erros  ocorridos  durante  o  horário  eleitoral,  pois  as  normas  já  haviam sido 
entregue aos partidos políticos. Os juízes eleitorais terão acesso as regulamentações. 
Com relação  as  urnas é  criado  um  software  do  TSE e  que no  ano de 2017  serão 
discutidas eventuais mudanças. Sendo que o que foi apontado pelo COEDE/PR, possa 
ser acatado e servir para todo o Brasil. O Conselheiro Ivan – Associação Cascavelense 
de Pessoas com Deficiência- compreendeu que não havia tempo hábil para fazer as 
modificações e  pediu  que para  as  eleições de 2018 sejam incorporadas as  referidas 
modificações. A técnica do TSE salientou que em março do próximo ano é que será feito o 
contato com o TSE para as devidas reivindicações. O ano em que ocorre as eleições já é 
o  ano  da  execução,  portanto  as  reivindicações  deverão  ser  realizadas  em  2017.  O 
Conselheiro  Pedro  Martendal  da  APAE de  Cascavel, sugeriu  que  os  conselheiros 
enviem sugestões até o mês de fevereiro de 2017, para a elaboração de uma nota técnica 
que será encaminhada ao TSE em março de 2017. Parecer do COEDE: Os Conselheiros 
deverão encaminhar sugestões até fevereiro de 2017, para elaboração de nota técnica. 
Oficiar  os  Conselhos  municipais  questionando  se  há  demandas  quanto  a  falta  de 
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acessibilidade  durante  o  processo  eleitoral  e  no  uso  da  urna  eletrônica.  1.4  Projeto 
multiplano (Conselheiro Ivan); Parecer da Comissão: Encaminhar ofício à SEED e o 
Ministério da Educação apresentando o multiplano e sugerindo sua inclusão no kit  de 
materiais que as escolas já recebem para as salas de recursos multifuncionais. Passar 
todos os dados referentes ao projeto: endereço eletrônico e telefone do responsável para 
viabilizar o contato da SEED com o professor. Parecer do COEDE: Aprovado o parecer 
da  comissão.  ● Comissão  de  Garantia  de  Direitos  (Relator:  Conselheira  Raquel 
Bampi – SESA) 2.1 Inclusão de crianças surdas na educação infantil; Resposta dos 
Conselhos  Municipais  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  como  devolutiva  do 
encaminhamento da última reunião. Apenas o município de Cascavel  trouxe resposta, 
informando que os estudantes surdos e cegos estão frequentando os atendimentos no 
CAS  e  no  CAP.  Parecer  da  Comissão: Considerando  que  somente  um  município 
respondeu essa Comissão solicita novo encaminhamento reforçando do Oficio 005/2016 
com  a  solicitação  de  Proposta  de  atendimento  aos  estudantes  surdos  e  cegos  na 
educação  infantil,  etapa  esta  de  responsabilidade  da  rede  municipal  de  educação. 
Parecer  do  COEDE:  Aprovado  o  parecer  da  comissão.  2.2  Protocolado  nº 
14.297.837-7 – Denúncia CADAM – assédio moral no trabalho; O processo não traz 
nenhuma informação que caracterize discriminação ou violação de direitos da Pessoa 
com Deficiência.  Parecer  da  comissão:  Informar  ao  solicitante  que caso tenha algum 
direito trabalhista sendo violado que deve recorrer às instâncias competentes. Parecer do 
COEDE:  Aprovado  o  parecer  da  comissão. 2.3  Morosidade  na  emissão  das 
carteirinhas do passe livre (Conselheiro Natalício); Natalício questionou a demora na 
concessão  da  carteirinha  do  Beneficio  que  estaria  levando  mais  de  6  meses.  Flávia 
Cordeiro, expôs a dificuldade de funcionários para análise dos processos, já que estão 
com a equipe pequena em relação ao aumento da demanda. Houve o aumento de 1 
técnico para análise nos processos diminuindo de 6 para 3 meses o tempo de finalização. 
Ainda como alternativa, será feita a sistematização da solicitação da concessão do Passe 
Livre, ainda este ano iniciando como projeto em 3 municípios (Faz. Rio Grande, Contenda 
e Piraquara). Parecer da Comissão: A Comissão contempla a informação. Parecer do 
COEDE: Aprovado o parecer da comissão. 2.4 Passe Livre Interestadual – limitação 
de reserva no transporte (Conselheiro Natalício); Natalício relatou que as empresas 
estão reservando assentos em apenas 1 dia na semana, limitando o número de reservas. 
O  Conselheiro  providenciará  as  reclamações  de  maneira  formal  para  apresentar  ao 
COEDE.  Parecer da Comissão: retirar  de pauta. Parecer do COEDE: Retirado de 
pauta. 2.5 Anemia Falciforme (Conselheira Raquel Kovac); Simone Peres, enfermeira 
do Hemepar, apresentou a Doença Falciforme. Expôs a gravidade da doença relatando a 
existência de sintomas e sinais como dores severas, feridas graves, baixa na imunidade 
que  acarretam  uma  dificuldade  de  socialização  e  condições  de  trabalhar  e  estudar. 
Atualmente a doença é identificada no Teste do Pezinho, mas o diagnostico precisa ser 
confirmado  pelo  hematologista.  Os  centros  de  atendimento  a  essa  população  é 
regionalizado (Curitiba, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu), onde os pacientes precisam 
se  deslocar  com  frequência  mensal  de  seus  municípios  de  residência.  Devido  aos 
cuidados necessários, principalmente para crianças ate 5 anos a faixa etária com maior 
risco de morte, muitos pais deixam de trabalhar para prestar os cuidados, a renda familiar 
cai e acabam deixando de frequentar as consultas e acompanhamento por dificuldade de 
comprar a passagem. Percebeu-se a necessidade de incluir essa população na lista de 
pacientes  de  doenças  cronicas  para  receber  o  beneficio  do  passe  livre.  Parecer  da 
Comissão: A Comissão sugere o encaminhamento da alteração da Lei para inclusão da 
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pessoa com Anemia Falciforme como beneficiário do Passe Livre.  Encaminhamento à 
Coordenação da Pessoa com Deficiência para providencias. A enfermeira Simone Perez – 
Enfermeira do Hemocentro – Doenças Hematológicas –  Doença Falciforme, relatou  a 
necessidade  de  obtenção  do  Passe  Livre  para  os  deslocamentos  de  pessoas  que 
possuem Doença Falciforme. A enfermeira do Hemocentro explicou que a referida doença 
surgiu após a infecção de pele pela Malária. Na Africa, existiam muitos nômades, que 
passaram  por  uma  determinada  cidade  e  lá  faleceram.  Os  meios  em  que  viviam 
provocaram  mutações  genéticas,  sendo  que  as  pessoas  que  possuem  a  Doença 
Falciforme  possuem  a  hemoglobina  S.  A hemácia  de  uma  pessoa  que  tem  Doença 
Falciforme duram mais – pode ter dores, pele ressecada, obstrução de rede venosa, no 
cérebro  podem ter  AVC e  problemas pulmonares.  A principal  característica  é  anemia 
crônica,  não  tem  cura  e  o  corpo  passa  a  ficar  sob  fadiga,  falta  de  disposição,  a  
hemoglobina é menor e assim o aporte de oxigênio é menor, coração aumentado, ulceras 
venosas nas pernas, os tratamentos são paliativos para apenas reduzir a dor, as pessoas 
com a doença falciforme podem possuir sequelas motoras, cognitivas e até psiquiátricas.  
A taxa de óbito é de 80% na faixa de 0 a 5 anos. A enfermeira informou também que, no  
Brasil nascem 3.000 crianças por ano com a doença, e, essa incidência está aumentando 
em virtude da miscigenação. A Conselheira Raquel Bampi – SESA, agradeceu e relatou 
que o que mais chama a atenção é a frequência com qual os pacientes procuram os 
profissionais. A Conselheira informou sobre a necessidade de inserção no passe livre, 
salientou por  fim,  que na Bahia  a cada 450 nascimentos,  uma pessoa nasce com a 
doença.  Parecer do COEDE: Aprovado o parecer da comissão.   A técnica Hellen 
Hitomi Sonada da Central de Viagens da SEDS e a Assessora Maria Suzana Krieger da 
Diretoria Geral da SEDS, relataram sobre a prestação de contas para os conselheiros que 
recebem diárias. As técnicas informaram que em virtude do Decreto Estadual nº 5.453 de 
2016 o dinheiro só é liberado 24 horas antes do evento. A prestação de contas deverá 
estar no sistema da Central de Viagens em até 48 horas após a realização do evento. As 
técnicas  da  SEDS  explicaram  ainda  que  os  formulários  de  viagens  devem  ser 
preenchidos pelos viajantes contendo ainda o relatório técnico devidamente assinado. O 
Conselheiro Ivan salientou que cumpre às 48 horas, mas o Escritório Regional só envia 
para Curitiba na sexta – feira. A técnica da SEDS Hellen explicou que os documentos 
físicos podem esperar mais de 48 horas, porém no sistema devem estar os documentos 
digitalizados em 48 horas. Informes Gerais: A Conselheira Malvina da SEDS, informou 
que o memorando nº 58 – do INSS será enviado por e-mail a todos os conselheiros. A 
Conselheira fez a leitura da Ação Civil Pública do Estado do Rio Grande do Sul no qual foi  
concedida a exclusão de renda per capita. O parecer foi encaminhado para os Escritórios 
Regionais  e  Municípios.  O  Conselheiro  –  Presidente  Pedro Martendal  –  APAE de 
Cascavel, solicitou a transferência da reunião do dia 05 de dezembro de 2016, para 12 de 
dezembro de 2016. A presente ata foi gravada e redigida pela servidora Regina Amasiles 
Rodrigues Costa da (Secretaria Executiva/Conselhos), sendo Maiara de Almeida Abreu a 
Secretária Executiva.  Após sua aprovação, esse documento será publicado em Diário 
Oficial e inserido no site do COEDE. 
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