
                         

   

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -

COEDE/PR

COMISSÃO: Políticas Básicas

DATA: 21/11/2016

CONSELHEIROS PRESENTES:

NOME ENTIDADE QUE REPRESENTA

Natalício Alves Fogaça          ADEFICA

Tereza Loução Pereira                 APAE de Cruzeiro do Oeste

André Paulo Castanha                     
Associação  de  Proteção  a  Pessoa  com

Transtorno de Espectro Autista

José Roberto Lança            AUSENTE SEEC

Dulce Maria Darolt             AUSENTE SEJU

Rosângela Aparecida de Souza SEET

Aline Cordeiro Raisel Wirbski SEET

Tânia Roseli Minusculi
Associação  dos  Deficientes  Físicos  de

Francisco Beltrão

Apoio Técnico:  Samanta Krevoruczka
Coordenador: Dulce Darolt
Relator: André Paulo Castanha

Relatório:

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.
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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,  o  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 Dra. Solange veio a plenária do COEDE/PR e explicou as questões das urnas

eletrônicas bem como a cabine de LIBRAS. 

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 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.
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