
                         

   

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -

COEDE/PR

COMISSÃO: Políticas Básicas

DATA:  11/06/2018

CONSELHEIROS PRESENTES:

NOME ENTIDADE QUE REPRESENTA

Horaides APAE de Santo Antonio do Sudoeste

Andrea Cristina APAE de Piraquara

Benedito Secretaria de Estado da Cultura

Claudia Secretaria de Estado da Educação

Rosangela Secretaria de Estado de Esporte

Selma APAE de Cruzeiro do Oeste

Tatiana Cohapar

Apoio Técnico:  Samanta e Marcos
Coordenador: Dulce
Relator(a): Cilmara

     Relatório:

1.1. Papel do Coede no desenvolvimento dos Conselhos Municipais

Relato:  O  conselheiro  Carlos  solicita  informações  sobre  a  atuação  do  Coede  no  suporte  aos

Conselhos Municipais. Relata que no município de Paranaguá o conselho está sendo criado e que em

dois momentos anteriores houve articulação para criação, porém sem sucesso, sendo os processos

arquivados.

Histórico: Nos anos de 2016 e 2017, a CPCD realizou capacitação em diversas regionais do Estado

no intuito de orientar os municípios sobre a importância da criação de Conselhos Municipais dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, para o fortalecimento da política. Desde o final 2015 até o ano

de 2017, mais de 70 municípios criaram o Conselho. Isso representa um aumento de 340% em

relação aos conselhos existentes em até o final de 2015.

Sugestão de encaminhamento:  Envio de ofício em parceria com o Ministério  Público para os

gestores municipais sobre a importância da criação dos conselhos e fundos. Anexar o Guia para

Criação de Conselhos Municipais elaborado pelo Coede. A CPCD já minutou e validou o ofício com o

Ministério Público, restando apenas o envio do documento.

Parecer  da  Comissão:  Solicitar  a  indicação  de  um  Conselheiro  para  capacitação  dos

membros que farão parte dos Conselhos da região.

Parecer do Coede: Aprovado
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1.2. Cota de inclusão de pessoas com deficiência

Relato:  Considerando  que  as  Legislações  Federal  e  Estadual  citam  parâmetros  para  o

desenvolvimento do trabalho de pessoas com deficiência, o conselheiro Ricardo Vilarinho solicita que

a  Secretaria  de  Estado  de  Justiça,  Trabalho  e  Direitos  Humanos  apresente  as  ações  e  dados

referentes ao mercado de trabalho e qualificação profissional para pessoas com deficiência.

Sugestão  de  encaminhamento:  Encaminhar  ofício  à  SEJU  solicitando  informações  sobre  a

colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a oferta de cursos profissionalizantes

para esta parcela da população e o cumprimento da legislação vigente quanto as vagas destinadas a

pessoa com deficiência.

Parecer  da  Comissão:  Mantém-se  a  sugestão  acima  acrescentando  solicitação  de

informações ao Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. 

Parecer do Coede: Aprovado

1.3. Rede de atenção do SUS PR às pessoas com deficiência

Relato: O Conselheiro Ricardo solicita informações quanto ao número de Centros Especializados em

Reabilitação existentes no Estado, se há algum em construção e a previsão para atendimento de

demanda reprimida.

Sugestão de encaminhamento:  Envio de Ofício  a Secretaria de Estado da Saúde, solicitando

informações quanto ao número de Centros Especializados em Reabilitação existentes no Estado,

verificação  se  há  algum  centro  de  reabilitação  em  processo  de  construção  e  a  previsão  de

atendimento de demanda reprimida, se houver.

Parecer da Comissão: Além do disposto acima solicitar informações quanto as parcerias

com as instituições que atendem as pessoas com deficiência (Apaes e co-irmãs).

Parecer  do  Coede:  A  conselheira  da  SESA fará  apresentação  da Rede  de Atenção  em

reabilitação na reunião do mês de julho em substituição ao envio do ofício.

1.4. Acessibilidade nas delegacias de Polícia do Estado do Paraná

Relato: O Conselheiro Ricardo solicita informações quanto a acessibilidade nas delegacias.

O  questionamento  abrange  informações  quanto  a  acessibilidade  arquitetônica  e

comunicacional (intérprete de LIBRAS)

Sugestão  de  encaminhamento:  Enviar  ofício  à  SESP  solicitando  informações  quanto  a

acessibilidade arquitetônica e comunicacional existente nas delegacias.

Parecer da Comissão: Mantém-se o encaminhamento

Parecer do Coede: Aprovado

1.5. Acessibilidade nas penitenciárias do Estado do Paraná

Relato:  O Conselheiro Ricardo solicita informações quanto a acessibilidade nas penitenciárias do

Estado. O questionamento abrange informações quanto a acessibilidade arquitetônica (existência de

celas adaptadas, banheiros adaptados, cadeiras de banho, etc.) e comunicacional  (intérprete de

LIBRAS)

Sugestão  de  encaminhamento: Enviar  ofício  à  SESP  solicitando  informações  quanto  a

acessibilidade arquitetônica e comunicacional existente nas penitenciárias.

Parecer da Comissão: Mantém-se o encaminhamento.

Parecer do Coede: Aprovado
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1.6. Problema relacionado à contratação de TILS por PSS

Relato: O Conselheiro Julio faz apontamentos em relação a comissão de análise da certificação de

proficiência  em LIBRAS  nos  processos  de  seleção  simplificada,  considerando  a  necessidade  de

conhecer a fundo os documentos específicos que garantem a titulação para a formação de tradutor

intérprete. Sugere também que haja além da prova de títulos, uma banca examinadora que avalie a

fluência e capacidade de interpretação.

Parecer da Comissão: Solicita-se que o Conselheiro apresente a manifestação quanto ao

ocorrido para que a  Seed atue de forma pontual  quanto a avaliação das certificações

apresentadas pelos candidatos inscritos no Edital do Processo Seletivo Simplificado.

Parecer do Coede: Aprovado
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