
                         

   
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 

COEDE/PR

COMISSÃO: Capacitação, Mobilização e Articulação.

DATA:  11/07/2016

CONSELHEIROS PRESENTES:

NOME ENTIDADE QUE REPRESENTA

Gelcir dos Santos ACADEVI

Cintia Beal Rusch 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: Cintia Beal Rusch
Relatora: Sueli Aparecida Zanatto Tupan

Relatório:

3.1 Definições de ações para o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência que 

ocorrerá em 21.09.2016 (Conselheira Flávia);

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 da Comissão: A comissão fez a leitura de todas as sugestões que foram 

encaminhadas pelos conselheiros e que com exceção de uma proposta todas as 
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sugestões  serão  mantidas.  A  secretária  executiva  irá  compilar  as  sugestões 

aprovadas em único arquivo.

Parecer do COEDE: Aprovado

Sugestões de matérias que serão encaminhadas à ASCOM

3.1.1 Empresas que realizam contratação de funcionários com deficiência.

Moveis Gazin

Ações de Arte e cultura:

Biblioteca Pública

A conselheira Flávia relata sobre o projeto Ver com a mãos. É um projeto que permite 

o acesso à arte e cultura para deficientes visuais.

O programa equoterapia da Polícia Militar, APAE e a Escola Paula Alves Bandeira de 

Santo Antônio do Sudoeste-PR.

Ações Paradesportivas:

Atividades paradesportivas 

Sugestão ILECE Londrina. 

APAC de Cascavel-PR.

ATACAR – Associação Toledense de Cadeiras de Rodas de Toledo-PR que jogam 

Handebol (HCR)

Parecer da Comissão: Encaminhar  para a comunicação para que possa colocar 

como sugestão de pautas para as mídias televisivas.

Parecer do COEDE: A divulgação da participação dos atletas paranaenses nos 

jogos paraolimpicos Rio  -  2016.  Bem como a realização anual  dos parajaps 

(Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná).

3.2  Atividades  comemorativas  alusivas  a  Semana  Nacional  da  Pessoa  com 

Deficiência Intelectual e Múltipla. Tema:  O futuro se faz com consciência das  

diferenças (Conselheiro Pedro); 

Parecer da Comissão: Informar a comunicação/SEDS a semana do dia 21 a 28 de 

agosto é a semana Nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla para 

que possam sugerir pauta para os meios de comunicação. Exemplos de instituições 

que atendem as pessoas com deficiência múltipla e intelectual:

APAE- PR, FEBIEX – Curitiba e a Ilece - Londrina dentre outros. 

Parecer do COEDE: Aprovado o parecer da comissão.

3.3  Revisão  do  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência  Lei  nº  18.419/2015 

(Conselheiro Flávia);
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Parecer da Comissão: Em conversa com Procurador do Estado ficou definido que o 

NJA (Núcleo Jurídico de Administração) fará a comparação e levantamento de ajustes 

do Estatuto de Pessoa com Deficiência Nacional e Estadual. 

Em paralelo  os  conselheiros  do COEDE poderão sugerir  pontos  de alterações já 

identificados conforme a demanda das suas instituições e do interior.

Parecer COEDE: O NJA/SEDS irá auxiliar  o COEDE após o mesmo fazer todo o 

levantamento  das  incompatibilidades  entre  o  Estatuto  Estadual  e  o  Nacional.  

Encaminhar propostas em até 90 dias.

3.4  Impressão  das  Cartilhas  de  Elaboração  dos  Conselhos  Municipais  dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (Conselheiro Pedro); 

Parecer da Comissão: A comissão entende que é necessário a impressão da cartilha 

para a criação de conselhos municipais (disponível no site do COEDE) entretanto 

destaca-se uma revisão da mesma e caso haja alguma sugestão enviar no e-mail do 

COEDE.

Parecer  do  COEDE:  Sugestões deverão ser  encaminhada para  a SEC até  o  dia  

25/07/2016.

3.5 Dia da Pessoa Surda – 26 de Setembro de 2016 (Conselheira Noemi).

Parecer da Comissão: O Conselheiro Julio com a conselheira Noemi elaborarão um 

material informativo sobre a pessoa surda e seu histórico para ser disponibilizado no 

site do COEDE e paralelo será solicitado através da DITEC a possibilidade de que o 

Conselheiro Julio faça a tradução destas informações em libras, tendo em vista que a 

comunicação visual dos surdos é a mais importante.

Encaminhar um ofício para a secretaria de Educação verificando a possibilidade da 

gravação através da DITEC.

Parecer  do  COEDE:  tendo em vista  a  divulgação do material  não esta  restrito  a 

matéria educacional e sim a divulgação para a toda a comunidade sugere-se o envio 

da elaboração do material a Secretaria da Comunicação.
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