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COEDE/PR 09/04/2018
Aos nove dias do mês de abril do ano de 2018, às 13h40min. Em primeira convocação, na
Sala de Gestão do 7° andar, da Secretaria de Estado da  Família e Desenvolvimento
Social-  SEDS,  sita  no Palácio  das Araucárias,  à  rua Jacy Loureiro  de Campos,  s/n°,
Bairro Centro Cívico, em Curitiba-PR, estiveram reunidos os integrantes do  Conselho
Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência-  COEDE/PR,  convocados
devidamente para participarem da  Assembleia Ordinária  desse Colegiado, referente a
abril de 2018. No horário pré-determinado, a Presidente-  Conselheira Flávia Cordeiro
Portela (SEDS), saudou todos os presentes, convidando  para que a auto-apresentação
dos presentes fosse iniciada. -Conselheiros: Cilmara de Fátima Buss de Oliveira (Assoc.
De  Pais  e  Amigos  do  Deficiente  Visual-  APADEVI),  Benedito  Isidoro  Diniz  (SEEC),
Rosângela Aparecida da Souza (SEET), Mário Sérgio Fontes (Esporte e Turismo), Angela
de Fátima G. Castens (SEJU), Carla Regina W. De Moraes (APAE de Palmas), Horaides
Defant Souza Borges (APAE de Sto. Ant. Do Sudoeste), Pedro Maria Martendal de Araújo
(APAE de Cascavel), Carlos Renato do Rozário (APAE de Paranaguá), Claudia Camargo
Saldanha (SEED), Flávia Bandeira Cordeiro Portela (SEDS), técnica Samanta (SEDS),
Secretária  Executiva  Michelly  Miranda  (SEDS),  Dra.  Danielle  M.  Vieira  (Assessoria
Jurídica/SEDS), técnica Sandra (SEDS),  Mauro Vincenzo Claudio Nardini  (Assoc. Dos
Def.  Físicos),  Andréa  Cristina  de  Fátima  dos  Santos  (APAE  de  Piraquara),  Ricardo
Vilarinho  da  Costa  (Univers.  Livre  para  a  Eficiência  Humana-  UNILEHU),  Katherine
Fischer (Fed. Nac. De Educ. E Integração dos Surdos- FENEIS), Celma Juliane Siqueira
Gomes (FENEIS), Julio Marcos de Souza (Assoc. De Surdos de Cascavel- SURDOVEL),
Ivan José de Paduá (Assoc. Cascavelense de pessoas com deficiência visual- ACADEVI),
Noemi Nascimento Ansay (SETI), Dulce Maria Darolt (SEJU), Tereza de Jesus Loução
Pereira  de  Castilho  Koppe  (UNILEHU),  Siana  do  Carmo  de  Oliveira  Bueno  (SEED),
Lenise Rosseto da Silva (SEPL), Dra. Melissa C. Rodrigues (MP/PR- CAOP- Pessoa c/
deficiência).  No  momento  seguinte,  a  servidora  Regina  Amasiles  Rodrigues  Costa,
integrante  da  Secretaria  Executiva/Conselhos,  iniciou  uma  saudação  aos  presentes,
abordando um histórico dos passos desse Colegiado. Essa fala foi seguida pelas palavras
da  Conselheira  Presidente,  Flávia  B.  Cordeiro  Portela  (SEDS),  que  demonstrou  o
avanço sentido por esse colegiado, nessa operosa caminhada. Esclareceu a Presidente
que ocorreu a ampliação de 12 para 24 Conselheiros e na 1° eleição descentralizada
conta agora com 6 segmentos diferenciados. Os 22 Escritórios Regionais da SEDS foram
pontos estratégicos de votação e das 12 vagas somente uma é de Curitiba, cumprindo
assim o objetivo de ser realmente um Conselho de âmbito estadual. Em se tratando da 1°
eleição online, 27 candidatos concorreram às 12 vagas, tendo assim a participação plena
do Estado (7 Regionais). Outro avanço detectado foi o Plano Estadual da Política para
pessoa com deficiência,  que dará respaldo para que as próprias gestões tenham um
planejamento  dessa  Política  Pública.  3°)-  Cresceram  também  os  Conselhos
Municipais,que de 22 passaram para 100. Nesse ínterim, a Presidente Flávia B. Portela
deixou patente um agradecimento especial dirigido à Superintendente Maria de Lourdes
San Roman, da área da Assistência Social da SEDS, por todo o apoio emprestado a
esse Conselho, com o custeio de passagens aos Conselheiros da Soc. Civil, as cartilhas
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bem  elaboradas,  Projeto  Praia  acessível,  a  presença  da  representante  do  Ministério
Público na pessoa da Promotora Dra. Melissa Rodrigues, agradecendo por fim a todos
os componentes da Gestão da Sociedade Civil  que ora se encerra.  No seu papel,  a
Superintendente  Maria de Lourdes San Roman,  nessa oportunidade representando a
Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social,  Fernanda Richa, relatou já
ter atuado por muito tempo nessa área, sendo uma das causas da sua vida profissional.
Compartilhou  também  que  numa  ação  efetiva,  cerca  de  100  municípios  receberão
R$240.000,00  destinados  a  compra  de  veículos  adaptados,  causa  priorizada  pela
Secretária e que irá proporcionar condições operacionais para essa Política. No momento
seguinte, a palavra foi concedida à Sra. Promotora de Justiça, Dra. Melissa Rodrigues.
Expressou que trata-se de uma missão benemérita ser Conselheiro! Na verdade, o que
mais importa para a população é a efetividade das Políticas Públicas. Para o Ministério
Público, chegam os problemas considerados crônicos e o COEDE deverá cobrar ajuda. O
Conselho, segundo ela, tem grande influência nos Conselhos Municipais, sendo que os
Municípios detentores dos maiores problemas, são justamente aqueles que não possuem
esses grupos organizados. Na sequência desse momento especial, a servidora Regina A.
R.  Costa  (Secretaria  Executiva)  passou a relacionar  todos os novos Conselheiros  da
Sociedade Civil  recém-nomeados através do  Decreto n° 8984-  de 13/03/2018.  Esses
postaram-se  em  pé  e  foram  declarados  empossados  através  das  palavras  da
Superintendente de A. Social/SEDS, Maria de Lourdes Peres San Roman. Essa nova
composição, bem como a respectiva representatividade, encontram-se listadas em livro
próprio que contém os Termos de Posse desse Colegiado. Falando com exclusividade, a
Conselheira  Flávia  Cordeiro  Portela  esclareceu  que  seu  período  como  Presidente
estaria  existo  e  ela  atuaria  apenas  como  Coordenadora  dessa  Política.  Nesse  meio
tempo, a  técnica Samanta (SEDS)  fez a leitura do Regimento Interno posto na tela,
informando que será esse documento que dará o tom dos trabalhos nos próximos 2 anos
(são  29  competências).●Intervalo  ●Composição  das  Comissões  ●Comissão  de
Políticas  Básicas-  Componentes  Conselheiros  Teresa-  Horaides-  Silmara-  Júlio-
Benedito-  Rosângela-  Claudia-  Dulce  ●Comissão  de  Garantia  de  Direitos-
Componentes  Conselheiros  Andréia  Cristina-  Ivan-  Andréia  Moreira-  Selma-  Noemi-
Raquel-  Denise-  Sandra.●Comissão  de  Articulação,  Capacitação  e  Mobilização-
Componentes Conselheiros Carlos- Pedro- Mauro- Carla- Flávia- Ângela- Aline- Marilza-
Juvanira.  ●Eleição da Mesa Diretora. Foi explanado que nos 2 anos de gestão existe
uma alternância  na  Presidência.  Nessa  oportunidade  é  necessário  que  se  eleja  uma
representação  da  Sociedade  Civil  e  também  Governamental  para  compor  a  Mesa
Diretora. Foram dados 15 minutos para que os Conselheiros, divididos em dois grupos,
pudessem,  em  consenso,  apontar  a  escolha  dos  integrantes  da  Mesa  Diretora.
●Resultado final-  Presidente  do  CEDM Pedro  Maria  Martendal  de  Araújo  (APAE de
Cascavel), Flávia Bandeira Cordeiro Portela (SEDS)- Biênio 2018-2020. ●Apresentação
da Coordenação da Política da Pessoa com Deficiência- Cons. Flávia.  Fazendo um
apanhado geral  das incumbências dessa Coordenação,  foi  informado que na próxima
Assembleia,  o  Superintendente  de  Garantia  de  Direitos,  Leandro  Meller  fará  uma
explanação  sobre  o  papel  do  Conselheiro,  estrutura  da  SEDS,  competências  das
Coordenações,  assessoramento  técnico,  Passe  Livre,  legislações,  Estatuto  Estadual.
●Passe  Livre-  isenção  da  tarifa  destinada  a  oito  diferentes  patologias  crônicas
(tratamento fora de domicílio). Foi implantado o sistema informatizado do passe livre. De
maneira oportuna, o Conselheiro Júlio Marcos de Souza (SURDOVEL)- através de uma
intérprete  de  libras,  questionou  se  os  surdos  tem direito  a  acompanhante.  De  forma
afirmativa, foi também esclarecido que esse atestado deverá ser fornecido pelo médico.
Esse direito deverá ser estendido a qualquer pessoa com deficiência. Abordou-se também
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o Projeto Praia Acessível, já vigente ao litoral de Guaratuba, Pontal, Matinhos, Caiobá e
ainda  Foz  do  Iguaçu.  (cadeiras  especiais  que  permitem  transportar  pessoas  com
deficiências  até  a  beira  do  mar).  ●Central  de  Libras-  junto  à  Secretaria  Municipal.
Complementando,  o  Conselheiro  Júlio  ainda  citou  que  brevemente  um  novo  projeto
surgirá, trazendo aos deficientes a modalidade surf.  Nesse momento, pediu a palavra o
Conselheiro Suplente, Ricardo Vilarinho da Costa, representante da Universidade
Livre para a eficiência humana- UNILEHU. Esse agradeceu o Governo do Estado, pois
trouxe uma ideia que foi depois abraçada. Relatou que após sofrer um acidente, tornou-se
cadeirante ficando cerca de 9 anos sem entrar no mar. Quando renovou essa experiência,
sentiu uma emoção indescritível.  Assim, as cadeiras especiais para esses banhos nas
praias, a expansão do Surf para cegos entre outras, são conquistas que renovam o dia a
dia  das  pessoas  com  deficiências.  São  vertentes  que  nasceram!  ●Informação-
Denúncias-  181- Canal de Comunicação SESP- n° 100- Direitos Humanos do Governo
Federal.  ●Criação  de  Conselhos  Municipais-  expansão  de  22,  passou-se  para  97.
●Plano Estadual- documentos para os próximos 4 anos- trata-se de um instrumento de
planejamento.  A  Coordenação  dessa  Política  elabora  ainda  materiais  técnicos
orientativos.  ●Cartilha-  Volume 2-  “Direitos e Benefícios da Pessoa com Deficiência”-
Neste  ano  será  lançado  o  3°  volume  sobre  a  Rede  de  Atendimento-  As  questões
referentes ao Cartão Corporativo serão trazidas na próxima plenária. Abrindo um espaço,
o  Conselheiro  Pedro  Martendal  de  Araújo  (APAE  de  Cascavel) dirigiu  um
agradecimento  penhorado  aos  Conselheiros  da  Sociedade  Civil  Organizada,  por
referendar seu nome como Presidente do COEDE. Seguindo, a  Conselheira Siana do
Carmo Bueno (SEDS) pontuou que as Conselheiras desempenham papel fundamental,
para que o Estado reconheça as efetivações da pessoa com deficiência na Educação. Já
ao final,  o  grupo da Sociedade Civil  recém-empossado,  foi  convidado para uma foto,
documentando essa ocasião para a posteridade.  Tomando a palavra, a Conselheira e
Coordenadora da Política, Flávia Portela (SEDS) comentou que o Colegiado conta com a
colaboração de 2 profissionais de Libras atualmente, sendo necessárias pelo menos 4.
Dada a dificuldade de se dispor de um maior número de intérpretes, questionou se os
Conselheiros concordariam em unir 2 Comissões nas suas atividades, visando usufruir da
ajuda desses profissionais,  para os Conselheiros com deficiência auditiva.  Segundo a
Conselheira Flávia, essa situação parece ser momentânea; existe uma cerca dificuldade
na  questão  dos  critérios  que  não  são  atendidos,  a  certificação  que  os  candidatos
precisam apresentar, exigida pelo poder público. Diante das questões apresentadas, o
Conselheiro  Ricardo  Vilarinho  (UNILEHU)  informou  que  tentará  junto  à  sua
Universidade, a cessão de pelo menos um profissional de Libras. A Coordenadora Flávia
Cordeiro Portela (SEDS) mais uma vez agradeceu o trabalho efetivo e essencial dessas
profissionais de Libras, dizendo ainda que a 3° tentativa deu fracassada: fazer então de
forma direta. Mostrando-se muito aberto, o Conselheiro Júlio (SURDOVEL) admitiu que
compreende  muito  bem  essa  situação,  pois  interpreta  por  horas  a  fio  é  bastante
cansativo! Sendo assim, afirmou que aceitará trabalhar incorporado à outra Comissão (G.
De Direitos). Por sua vez, a Conselheira Flávia agradeceu o esforço demonstrado, bem
como a postura de Júlio. Agora, alguém da Comissão de Garantia de Direitos deverá ir
para  a  de  Políticas  Básicas.  Todos  os  Conselheiros  poderão  transitar  por  essas  3
Comissões. Já na sequência, a  Conselheira Andréa Cristina,  da APAE de Piraquara
parabenizou a Presidência, bem como a Secretária Fernanda Richa. Considerou que a
tarde  vivenciada  foi  muito  produtiva,  elogiando  ainda  o  Conselheiro  Julio  pelo  seu
Cavalheirismo. Colocou-se também a disposição para migrar para a outra Comissão e
segundo ela caminhando com responsabilidade. Voltou o Conselheiro Ricardo Vilarinho
(UNILEHU) pontuando acreditar em soluções, assim fará uma conversa organizacional,
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visando pleitear os 2 intérpretes de libras. Foi a vez do  Conselheiro Ivan (ACADEVI)
agradecer  a  confiança  do  grupo  a  que  pertenceu.  Por  outro  lado,  informou  que  o
Conselheiro Júlio  acabou de ser conduzido à Presidência do Conselho Municipal de
Cascavel. Já a UNIOESTE não possui nenhum intérprete, tendo professores concursados
e surdos. Pediu a palavra o Conselheiro  Mauro Nardini (Assoc. Dos Def. Físicos do
Paraná) informando  estar  retornando  a  essa  participação  e  a  situação  referente  aos
intérpretes já é nevrálgica. No entanto, trata-se de uma ferramenta fundamental para a
comunicação dos surdos. Esclareceu que há 17 anos encontra-se em cadeira de rodas e
um dos  seus  lemas  diz  que  “é  melhor  ter  alguma coisa,  do  que  não  ter  nada”.
Parabenizou  a  equipe  da  SEDS,  garantindo  que  a  Coordenação  trouxe  um  efetivo
fortalecimento  a  essa  Política,  de  maneira  a  proporcionar  segurança  àqeulas  que
participam do  Conselho.  Seguindo,  a  Conselheira  Siana  do  Carmo  Bueno  (SEED)
demonstrou  sentir-se  honrada  em  participar  do  COEDE,  representando  a  SEED.
Parabenizou a nova Mesa Diretora, oferecendo a experiência dos seus 34 anos de lutas
na Educação Especial.- “Nada sobre nós sem nós”- 2004 lema de bandeira- Comentou-se
também  que  um  intérprete  habitado  necessita  de  8  anos  de  estudos.  Ao  final,  os
Conselheiros receberam exemplares do Plano Estadual  da Política.  ●Encerramento.  A
presente ata foi gravada e redigida pela servidora Regina Amasiles Rodrigues Costas,
integrante da Secretaria Executiva/Conselhos. Foi digitada por Evelin Soares, sendo a
Secretária Executiva Michelly Miranda. Esse documento após aprovação estará inserido
no site do COEDE/PR.
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