
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE            Cascavel/ abril de 2004. 
 
A idéia da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) de Cascavel nasceu de uma 
experiência existente na cidade de São Paulo, onde uma Comissão já funciona há mais 
tempo, sendo inclusive constituída através de lei municipal e com objetivo e orçamento 
definido. 
 
Em Cascavel, a Comissão foi criada em março de 2003 durante a realização do 
Seminário: "Acessibilidade para Todos", por meio da assinatura de um Termo de 
Cooperação Técnica, entre a Prefeitura, Câmara de Vereadores, Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Sociedade dos 
Arquitetos e Sindicato da Construção Civil do Oeste do Paraná. 
 
A proposta de criação da Comissão foi da Assessoria de Políticas Públicas e da Inclusão 
Social da Pessoa com Deficiência (Appis), que participa da CPA junto com a Secretaria 
de Planejamento desde a realização do Seminário acima citado. 
 
Posteriormente somaram-se ao grupo já mencionado outros órgãos de governo do 
município e entidades/universidades, que vêm discutindo e buscando realizar ações com 
o intuito de tornar Cascavel uma cidade mais acessível. 
 
A Comissão permanente do município de Cascavel não é constituída por força de Lei, 
nem possui um regimento de funcionamento, nem tão pouco tem uma coordenação 
eleita com função especificada. 
 
Na prática, a CPA transformou-se num espaço onde as preocupações com a 
acessibilidade são debatidas e a partir daí, busca-se as alternativas, tanto dentro do 
poder público como na sociedade em geral. 
 
Neste momento as ações da Comissão estão mais voltadas para o esclarecimento, 
especialmente sobre as normas oficiais e a legislação que assegura o direito ao acesso 
tanto nos espaços físicos, como nos meios de comunicações. 
 
As reuniões são abertas para pessoas representantes de entidades da sociedade civil e de 
órgãos de governos. 
 
Elas acontecem toda a 2ª (segunda) quarta-feira do mês, às14h, na Secretaria de 
Planejamento, na Prefeitura de Cascavel. 
 
Construir um município acessível para todos, sem discriminação e preconceito, não é 
apenas da responsabilidade do poder público, mas deve haver um engajamento de toda a 
sociedade. 
 
Um grande município se faz também com "pequenas obras e ações". 
 
  
 
REUNIÕES CPA – 2004 
 
14 DE ABRIL - 12 DE MAIO - 09 DE JUNHO - 14 DE JULHO 



 
11 DE AGOSTO - 08 DE SETEMBRO - 13 DE OUTUBRO 
 
10 DE NOVEMBRO - 08 DE DEZEMBRO 
 
  
 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 


