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NOME ENTIDADE QUE REPRESENTA
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Marcos SEPL
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Apoio Técnico: Flavia Bandeira Cordeiro
Coordenador: Marcos
Relator(a): Marcos

Relatório:

3.1 Ofício nº 020/2017 COPED/SEJU

O Conselho permanente de Direitos Humanos do Paraná COPED, enviou ofício informando que a 

temática Juventude foi  pauta de debate na última reunião. O referido colegiado,  pergunta se o 

COEDE conta com a participação de conselheiros que representem a população jovem e se  há 

previsão legal para garantir a participação deste público.

Sugestão de encaminhamento do Apoio Técnico:

Responder o ofício ao COPED, informando que a lei n° 18419/2015 que trata da composição do 

COEDE,  não  garante  representação  com base  na  faixa  etária,  mas  sim  por  representantes  de 

segmentos  de  deficiência.  Isso  se  justifica  devido  ao  fato  de  que  a  política  da  pessoa  com 

deficiência, atua dentro de todas as faixas etárias não contemplando um atendimento específico 

para um recorte de idade. 
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Parecer da Comissão: Complementar a  resposta ao COPED que no Coede é discutido todas as 

temáticas  da  pessoa  com deficiência  incluindo  assuntos  da  juventude  e  que  o  Coede  na  atual  

composição conta com Conselheiros na faixa etária que representam a população jovem.

Parecer do COEDE: Aprovado

3.2 Retorno dos Municípios sobre o ofício 005/2017 do COEDE/PR (Carta aos Prefeitos);

A Coordenação da Política da Pessoa com Deficiência elaborou uma planilha para organização e 

controle das informações recebidas pelos municípios. A cada novo ofício recebido pelo Conselho, as 

informações serão atualizadas.

Até o momento foram recebidas 38 respostas de municípios.

E o Escritório Regional de Guarapuava da SEDS realizou o levantamento de 14 municípios de sua 

Regional.

Sugestão de encaminhamento do Apoio Técnico:

Tendo em vista a reduzida quantidade de municípios que responderam o ofício e considerando a 

relevância  da  informação,  solicita-se  o  apoio  dos  Escritórios  Regionais  da  SEDS,  para  o 

levantamento  das  informações  contidas  no  ofício  05/2017  dos  municípios  que  ainda  não  se 

manifestaram, de acordo com a relação elaborada pela comissão.

Parecer da Comissão: A comissão realizou a atualização dos dados na planilha. Dos 38 municípios 

que responderam o ofício do Coede, 23 informaram que não possuem criado o Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 15 informaram que possuem criado o Conselho Municipal 

dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência. Dos  14  municípios  da  regional  de  Guarapuava,  10 

municípios  possuem  criado  o  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  e  4 

municípios não possuem criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sendo 

assim, a comissão acata a sugestão de encaminhamento para que solicita-se o apoio dos Escritórios 

Regionais  da  SEDS,  para  o  levantamento  das  informações  dos  municípios  que  ainda  não  se 

manifestaram, conforme levantamento na planilha.    

Parecer do COEDE: Aprovado

Inclusão de pauta

3.3 Informe programa Praia Acessível

A Coordenação  da Política  da  Pessoa  com Deficiência  da  SEDS,  informa que  o  programa Praia  

Acessível, realizado pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social com parceria 

com a SANEPAR, foi  concluído  após o  carnaval  e contou com 487 atendimentos no período.  O 

projeto  iniciou dia  27/12/2016 em 3  pontos  do litoral  paranaense.  Devido à notável  aceitação, 

contou  com uma ampliação  de  mais  duas  cadeiras  anfíbio  e  mais  um ponto  no  município  de 

Guaratuba.

Os profissionais de apoio que atenderam os pontos do Praia Acessível, receberam inúmeros elogios 

quanto  ao  programa  e  serviço  prestado,  além  de  diversos  registros  por  e-mail  de  histórias 

emocionantes de pessoas com deficiência que depois de muito tempo tiveram a oportunidade de ter 

acesso ao banho de mar de forma digna e segura.
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Sugestão de encaminhamento do Apoio Técnico:

Ciência

Parecer da Comissão: Ciente.

Parecer do COEDE: Ciente
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