
ATA SEMINÁRIO 

Nos décimo primeiro dia e décimo segundo dia de março de 2003 aconteceu no 
Auditório da Prefeitura o Seminário que teve como tema Acessibilidade Para Todos, 
organizado pela Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e Assessoria de Políticas 
Públicas e Inclusão Social da Pessoa com Deficiência (APPIS) do Governo Municipal 
de Cascavel, com o patrocínio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, através da 
CORDE Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
tendo como objetivo discussão da questão das barreiras físicas, sociais e econômicas 
que afetam a vida das pessoas com deficiência. Outro objetivo do seminário foi rever o 
atual modelo de desenvolvimento e de planejamento de cidades, ampliando a ótica para 
a efetivação de espaços urbanos sem barreiras arquitetônicas, garantindo acessibilidade 
à todos, a partir da conscientização dos profissionais ligados ao setor. No primeiro dia o 
Seminário teve início às oito horas e trinta minutos e contou na cerimônia de abertura 
com o Secretário Roberto Aoki da Secretaria de Obras de Cascavel e coordenador geral 
do evento, que neste ato representou o Senhor Prefeito Edgar Bueno, Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel senhor Juarez Berté, Promotora de 
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência Doutora Luciana Linero, 
Coordenadora Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) 
senhora Isabel Maior que neste ato foi representada pelo Secretário Executivo da 
Comissão Permanente de Acessibilidade de São Paulo senhor Edison Luiz Passafaro, 
Presidente do Sindicato da Indústria e Construção Civil do Oeste do Paraná 
(SINDUSCON) Engenheiro José Luiz Parzianello neste ato representando o Secretário 
de Estado da Justiça e da Cidadania senhor Aldo Parzianello, Secretário da Seplan 
Engenheiro Ronald Peixoto Drabik, senhor Ênio Rodrigues da Rosa da Assessoria de 
Políticas Públicas e da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência e o senhor Flávio 
Hoffmann, Coordenador do Fórum Municipal em Defesa da Pessoa com Deficiência. 
Registra-se também as presenças do 2º Tenente senhor Luiz Augusto Slusarski 
representando o comandante da 15ª Brigada de Infantaria Motorizada General José 
Mario Facioli , Pró Reitora de extensão da Universidade do Oeste do Paraná Rose Maria 
Belim Motter, Assessor de Gabinete do Prefeito de Cachoeira do Sul - RS senhor 
Gelson J. da Silva, senhor Paulo Pegoraro da Secretaria Municipal da Comunicação, da 
Secretária Municipal de Ação Social Vânia Maria de Souza da Secretaria de Ação 
Social e do Secretário Municipal de Administração senhor Arnold Lamb. Após a 
apresentação do coral da Associação Cascavelense Amigos dos Surdos ( ACAS) 
aconteceu a assinatura do Têrmo de Cooperação Técnica entre o Município de Cascavel 
e entidades ligadas às áreas de arquitetura, engenharia e construção civil do Município 
de Cascavel, visando entre outras ações a criação de uma Comissão Permanente de 
Acessibilidade. Aconteceu também, o lançamento da "Cartilha Pessoa com Deficiência 
Reformulando Conceitos". Desfeita a mesa a senhora Zaida Nunes, Secretária Geral do 
evento leu ofício da senhora Isabel Maior, que não pôde comparecer por motivo de 
doença, abrindo os trabalhos, a palestra foi proferida pelo Secretário Executivo da 
Comissão Permanente de Acessibilidade de São Paulo senhor Edison Luiz Passafaro, e 
abordou o tema "As políticas do Governo Federal para a promoção da acessibilidade". 
Após a palestra houve plenária e discussão dos fatos abordados. No período da tarde 
houve a segunda palestra proferida pela arquiteta Adriana Romero de Almeida Prado do 
Cepam – Fundação Prefeito Faria Lima, especialista em acessibilidade, coordenadora da 
revisão da NBR 9050 e consultora da Corde com o tema "Igualdade para Todos" e 
explanações a respeito das leis 10098/2000 e 10048/2000. Seguiu-se plenária 
encerrando o primeiro dia do seminário às dezoito horas. O segundo dia do seminário 



foi iniciado às oito horas e trinta minutos com a palestra do professor Nelson Cabral, 
Assessor de Políticas Públicas e de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência do 
Governo Municipal de Cascavel, cujo tema foi "A Convivência dos Problemas de 
Acessibilidade", mostrando a realidade de Cascavel e encerrando sua fala com a 
sugestão de que deve ser executado um programa de remoção de barreiras 
arquitetônicas já existentes e impedir que novas barreiras sejam edificadas. Após houve 
composição de mesa com os representantes das seguintes instituições abaixo 
relacionadas para que cada uma delas expusesse parecer sobre o assunto do seminário: 
senhora Graziela Paola Padovani Borges representante da Associação dos Municípios 
do Oeste do Paraná (AMOP) falou sobre o que a AMOP vem fazendo pelos deficientes 
do oeste do Paraná; a senhora Ingrid Nunes da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Cascavel (AEAC) fez uma explanação sobre definição de espaço construído; o 
senhor André Luiz Gonçalves representante do Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA) discorreu sobre o Sistema CONFEA/CREAs; o 
senhor Denildo Barreto Ferreira da Sociedade de Arquitetura e Urbanismo falou sobre a 
realidade do planejamento de acessibilidade da cidade de Cascavel; o Engenheiro 
Agnaldo Mantovani do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná 
(SINDUSCOM) falou sobre planejamento de empreendimentos, noção de valor na 
edificação e deu sugestões práticas de aplicação imediata em nossa cidade; o 
Engenheiro Ronald Peixoto Drabik Secretário de Planejamento (SEPLAN) e 
representante da Fundação Paranaense para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria da Construção (FUNDATEC) disse que a Seplan tem por compromisso 
cumprir em seus projetos acessibilidade para todos e quanto à FUNDATEC que deverá 
colocar em prática o que foi mostrado no seminário através de bolsas de estudos e 
recursos adquiridos; o senhor Ênio Rodrigues da Rosa da Assessoria de Políticas 
Públicas e da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência (APPIS) discorreu sobre como 
foi a criação da APPIS e as funções deste Setor. Com a composição desta mesa houve 
debate e questionamentos por parte dos participantes do seminário às quais foram 
respondidas. Houve intervalo para almoço e as treze horas e quarenta minutos foram 
reiniciados os trabalhos com a palestra do senhor Luiz Henrique Ribeiro Ramos, 
instrutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras) da Escola de Surdos de Assis 
Chateaubriand que teve como tema "O Papel dos Meios de Comunicação na Formação 
de Novos Conceitos e Valores em Relação às Pessoas com Deficiência". Registra-se 
ainda a presença do vereador e ex-assessor Jurídico Municipal senhor Aderbal de Mello, 
o qual proferiu pequeno discurso com o tema Acessibilidade para Todos, Legislação 
Municipal e o papel do poder legislativo. Logo após houve palestra do senhor Marcus 
Aurélio de Carvalho, jornalista e diretor geral da Rádio Globo do Rio de Janeiro, cujo 
tema foi "Como usar o rádio para inclusão social e como os meios de comunicação 
influenciam a sociedade e vice e versa". Após esta palestra houve formação de nova 
mesa com os palestrantes, sendo o coordenador de trabalho o senhor Ênio Rodrigues da 
Rosa. Foram apresentadas várias moções, todas aprovadas as quais são descritas na 
seqüência e serão encaminhadas posteriormente aos canais competentes. MOÇÃO DE 
REIVINDICAÇÃO: Os participantes do Seminário: "ACESSIBILIDADE PARA 
TODOS", promovido pelo Governo Municipal de Cascavel, através da Secretaria de 
Planejamento e da Assessoria de Políticas Públicas e da Inclusão Social da Pessoa com 
Deficiência, realizado nos dias 11 e 12 de março de 2003, na Plenária de encerramento 
do evento, aprovaram a seguinte moção de reivindicação: Considerando a Resolução 
2473GS/SEEB/2001, que criou o CAP/PR Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, do Estado do Paraná, com a finalidade 
de garantir a inclusão da pessoa com deficiência visual no sistema regular de ensino; 



Considerando que o ano letivo já iniciou e que esses alunos encontram-se sem o 
material adaptado; Considerando que a Central de Produção de Material Braille de 
Cascavel não está em funcionamento; e Considerando que a confecção e distribuição 
desse material é do poder público; Reivindicamos que: A Secretaria Municipal da 
Educação e o Núcleo Regional da Educação, deverão intensificar esforços para colocar 
em pleno funcionamento o CAP--Centro de Apoio Pedagógico, no qual deverão estar 
contemplado os 04 (quatro) núcleos, conforme o projeto do MEC. É necessário, ainda, 
que o centro tenha os equipamentos e recursos humanos indispensáveis para seu 
funcionamento. MOÇÃO DE REIVINDICAÇÃO: Os participantes do Seminário: 
"ACESSIBILIDADE PARA TODOS", promovido pelo Governo Municipal de 
Cascavel, através da Secretaria de Planejamento e da Assessoria de Políticas Públicas e 
da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, realizado nos dias 11 e 12 de março de 
2003, na sua plenária de encerramento aprovaram a seguinte moção de reivindicação: 
Considerando a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, que define a LIBRAS – Língua 
Brasileira de Sinais como "forma de comunicação e expressão visual motora com 
estrutura gramatical própria" devendo "ser garantida por parte do poder público em 
geral"; Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9.394/96 no 
Capítulo V, que prevê que o atendimento especializado na rede regular de ensino, com 
os apoios necessários, artigo 59, incisos I e III, que estabelece: "os sistemas de ensino 
assegurarão aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, 
recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades" e 
" professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns"; Considerando a Lei 
Municipal n º 3.007/99, que em seu Art. 1.º, estabelece que: "O poder público dará 
preferência das vagas existentes nas creches municipais paras as crianças portadoras de 
deficiência". Solicitamos que a Secretaria Municipal de Educação através do CEACRI 
tome a seguinte providências: A incorporação de instrutor surdo e intérprete de 
LIBRAS no quadro funcional para auxiliar na elaboração e execução de projetos 
visando a capacitação permanente dos profissionais ligados à rede municipal de ensino. 
MOÇÃO DE REPÚDIO: Os participantes do Seminário: "ACESSIBILIDADE PARA 
TODOS", promovido pelo Governo Municipal de Cascavel, através da Secretaria de 
Planejamento e da Assessoria de Políticas Públicas e da Inclusão Social da Pessoa com 
Deficiência, realizado nos dias 11 e 12 de março de 2003, na sua plenária de 
encerramento aprovaram a seguinte moção de repúdio: Considerando o direito da 
pessoa surda à aquisição da habilitação; Considerando o descaso, a falta de informação, 
o desinteresse e a falta de prestação de serviço adequado aos surdos por parte dos 
Centros de Formação de Condutores de Cascavel, do Sindicato dos Proprietários de 
Centros de Formação de Condutores do Estado do Paraná, do DETRAN; Considerando 
que a pessoa surda, quando aceita em Centros de Formação de Condutores paga por 
uma prestação de serviço – acesso aos conteúdos teóricos e práticos - que não lhe é 
oferecido por não haver nos mesmos profissionais habilitação para possibilitar a 
comunicação entre ouvintes e surdos; Considerando a Lei 10.436 de 24 de abril de 
2002, que reconhece e oficializa a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais; Considerando 
que a falta de profissionais habilitados vem dificultando o processo de avaliação 
realizado pelo Detran, no que se refere à compreensão, em Língua Portuguesa, dos 
enunciados das questões e alternativas por parte da pessoa surda;Encaminhamos a 
presente moção aos órgão responsáveis, DENATRAN, CONTRAN, DETRAN, ao 
Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado do 
Paraná, aos Centros de Formação de Condutores de Cascavel, para que sejam tomadas 



as devidas providências. MOÇÃO DE REPÚDIO: Os participantes do Seminário: 
"ACESSIBILIDADE PARA TODOS", promovido pelo Governo Municipal de 
Cascavel, através da Secretaria de Planejamento e da Assessoria de Políticas Públicas e 
da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, realizado nos dias 11 e 12 de março de 
2003, na sua plenária de encerramento aprovaram a seguinte moção de repúdio: 
Considerando o difícil acesso de pessoas surdas às universidades de Cascavel devido à 
falta de bancas especiais com profissionais intérpretes habilitados nos vestibulares; 
Considerando que a permanência de pessoas surdas em cursos de nível superior em 
universidade públicas e privadas vem sendo prejudicada devido a falta de profissionais 
intérpretes durante todas as atividades pedagógicas realizadas no curso (aulas, 
encontros, seminários...), assim como, pela ausência de adaptações curriculares, 
metodologia adequada, planejamento e avaliação levando em conta a LIBRAS – Língua 
Brasileira de Sinais enquanto primeira língua e Língua Portuguesa enquanto segunda; 
Considerando os contatos já realizados através do Fórum Municipal em Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, no sentido de informar às universidades dessa 
necessidade reivindicando providências; Considerando o descaso e o desinteresse por 
parte das universidades de Cascavel em realizar as adaptações necessárias; 
Considerando que a pessoa surda paga por um serviço que não lhe é oferecido; 
Considerando a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, que reconhece e oficializa a 
LIBRAS; Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9.394/96; 
Considerando a Resolução do MEC que garante o acesso e permanência das pessoas 
com necessidades especiais nas universidades; Repudiamos a atitude das Universidades 
e solicitamos providências aos órgãos responsáveis, MEC – Ministério da Educação, às 
Universidades privadas e públicas de Cascavel, à SEESP - Secretaria de Educação 
Especial do Ministério da Educação, ao Ministério Público Federal, ao Ministério 
Público do Estado do Paraná, à FENEIS – Federação Nacional de Educação e 
Integração dos Surdos, Secretaria de Estado da Educação, ao Departamento de 
Educação Especial, ao CONADE – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência, à CORDE – Coordenadoria. MOÇÃO DE REPÚDIO: Os 
participantes do Seminário: "ACESSIBILIDADE PARA TODOS", promovido pelo 
Governo Municipal de Cascavel, através da Secretaria de Planejamento e da Assessoria 
de Políticas Públicas e da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, realizado nos dias 
11 e 12 de março de 2003, na sua plenária de encerramento aprovaram a seguinte moção 
de repúdio: Considerando a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, que define a LIBRAS – 
Língua Brasileira de Sinais como "forma de comunicação e expressão visual motora 
com estrutura gramatical própria" devendo "ser garantida por parte do poder público 
em geral"; Considerando que o CAE-DA – Centro de Atendimento Especializado para 
Deficientes Auditivos de Cascavel não vem atendendo as necessidades das pessoas 
surdas; Considerando que os profissionais que lá atuam devem ter formação na área da 
surdez e conhecimento da LIBRAS; Considerando a necessidade de haver, na equipe de 
profissionais do referido Centro, instrutor surdo e profissional intérprete; Considerando 
o fato de haver alunos surdos freqüentando o Ensino Fundamental e Médio sem que 
lhes seja garantido o acesso aos conteúdos por falta de intérprete; Considerando que os 
cursos de licenciatura não oferecem disciplinas que propiciem aos professores 
conhecimentos na área da surdez e da LIBRAS, a necessidade de que sejam oferecidos 
cursos para capacitá-los em modalidades continuadas; Repudiamos a atitude do Núcleo 
Regional de Cascavel e do Departamento de Educação Especial da Secretaria Estadual 
de Educação que não assegura as condições necessárias para que as pessoas surdas 
tenham acesso à educação de qualidade. MOÇÃO DE REIVINDICAÇÃO:  Os 
participantes do Seminário: "ACESSIBILIDADE PARA TODOS", promovido pelo 



Governo Municipal de Cascavel, através da Secretaria de Planejamento e da Assessoria 
de Políticas Públicas e da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, realizado nos dias 
11 e 12 de março de 2003, na sua plenária de encerramento aprovaram a seguinte moção 
de reivindicação: Considerando que o serviço público deve ser acessível para qualquer 
pessoa; Considerando que a grande maioria dos servidores não possuem as informações 
corretas sobre como se relacionar e abordar as pessoas com deficiência; Considerando 
que o serviço público deve atender as necessidades das pessoas com deficiência; 
Propondo que: O Governo Municipal, através da Secretaria da Administração e da 
Assessoria da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, deverá promover cursos de 
capacitação e seminários com o objetivo de qualificar os servidores, especialmente 
àqueles que prestam atendimento diretamente ao público, sobre as maneiras corretas de 
abordar e se relacionar com as pessoas com deficiência. MOÇÃO DA COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DE CASCAVEL – CODEVEL  contendo as assinaturas 
do Secretário da Indústria, Comércio e Turismo Sérgio Antonio Terres e do Diretor da 
Codevel Pedro Canisio Rempel a qual fica anexa a esta ata: Considerando que uma das 
máximas da administração moderna versa a implantação nas organizações o 
compromisso da responsabilidade social; Considerando que a evolução da humanidade 
em seus passos largos tem atingido superiores na área científica e tecnológica, tudo para 
melhorar a qualidade de vida; Considerando os esforços empregados pelas organizações 
governamentais, sociedade organizada, iniciativa privada e pelas pessoas de bem, que 
buscam avançar nas áreas sociais respeitando o direito de ir e vir, assegurado pela 
Constituição Federal. MONCIONAMOS: Que após apresentação e discussão da 
presente moção, fique registrado por anais do Seminário "ACESSIBILIDADE PARA 
TODOS", que a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e Codevel – Companhia 
de Desenvolvimento de Cascavel, passam a incentivar os empresários dos setores 
industrial, comercial e de prestação de serviços o cumprimento das normativas 
pertinentes a todos os estabelecimentos que se instalarem em nosso Município, ao 
cumprimento em seus projetos ao acesso pleno para todas as pessoas. Para 
encerramento do seminário foram chamados o Secretário de Planejamento senhor 
Ronald Peixoto Drabik, a Secretária Geral do evento senhora Zaida Correa Nunes que 
juntamente com os participantes da mesa fizeram um pequeno pronunciamento e 
agradecimentos. Nada mais tendo a acrescentar, foi encerrado o "Seminário 
Acessibilidade para Todos" às dezoito horas, deste dia, com registro em Ata. Cascavel, 
12 de Março de 2003. 

 


