
                         

   

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  - COEDE/PR

COMISSÃO: Capacitação, Mobilização e Articulação.

DATA:  06/06/2016

CONSELHEIROS PRESENTES:

NOME ENTIDADE QUE REPRESENTA

Gelcir dos Santos ACADEVI

Marcos Yuiti Kametani SEPL

Flavia Bandeira Cordeiro SEDS

Renan de Oliveira Rodrigues SEDS

Horaides Defant Souza Borges APAE Santo Antônio do Sudoeste

Sueli Aparecida Zanatto Tupan APAE Umuarama

Renata Cervinhami APAE de Douradina

Leandro Nunes Meller SEDS

Apoio Técnico: Flavia Bandeiro Cordeiro e Leandro Nunes Meller
Coordenador: Marcos Yuiti Kametani
Relatora: Sueli Aparecida Zanatto Tupan

Relatório:

3.1  Atividades  Comemorativas  alusivas  a  Semana  Nacional  da  Pessoa  com 

Deficiência  Intelectual  e  Múltipla  nos  dias  21  a  28  de  agosto  de  2016; 

(Conselheiro Pedro Martendal) – Tema: O Futuro se Faz com a Consciência das 

Diferenças. 

Parecer da Comissão: 

- Os Conselheiros podem encaminhar sugestões de temas (assuntos) e ações até o 

fechamento da pauta para a reunião de julho no e-mail do COEDE.

- Convocação da Assessoria de Comunicação da SEDS para a reunião da comissão 

no mês julho para elaboração de pautas para divulgação em mídia televisa durante o 

mês de agosto.

Parecer do COEDE: Aprovado o parecer da comissão.

3.2 Reuniões Descentralizadas do COEDE/PR (Conselheiro Celso Lunkes)

Parecer da Comissão: 
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- Levantamento de assuntos a serem discutidos (os Conselheiros podem encaminhar 

os assuntos para o e-mail do COEDE até o fechamento da pauta da próxima reunião 

no mês de julho), definição de carga horária, programação e data; definição de um 

município (sugestão: Cascavel) e local do evento (infraestrutura) de forma gratuita 

para realização de uma reunião descentralizada e ampliada; e busca de parceiros.

- A comissão será responsável pela elaboração do planejamento para realização do 

evento no ano de 2017 (sugestão para o mês de março ou abril).

Parecer do COEDE: Aprovado o parecer da comissão.

3.3  Definições  de  ações  para  o  Dia  da  Luta  da  Pessoa  com  Deficiência; 

(Conselheira Flávia Bandeira). Dia: 21/09/2016 (Quarta-Feira).

Parecer da Comissão: 

- Encaminhamento das frases do Você Sabia do ano de 2015 para os e-mails dos 

Conselheiros do COEDE para conhecimento, sugestões de alterações e sugestões 

de novas frases (temas) até o fechamento da pauta da reunião do mês de julho para 

o e-mail do COEDE.

-  Que  os  Conselheiros  encaminhem  temas  da  pessoa  com  deficiência  para 

divulgação em mídia televisiva até o fechamento da pauta da reunião do mês de 

julho.

Parecer do COEDE: Aprovado o parecer da comissão.
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