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Embora a acessibilidade não seja uma questão 
recente, só há pouco tempo é que se verifica 
intervenções nas cidades, de modo a tornar os 
espaços públicos acessíveis a todas as pessoas, 
sem barreiras que impeçam ou dificultem a 
participação social e o acesso aos bens e serviços 
disponíveis na sociedade. 

Isso se deve especialmente pela exigência legal 
prevista não somente em normas constitucionais 
e em leis específicas que tratam da questão, como 
também na política urbana nacional.

Em Cascavel, a luta do movimento de pessoas com 
deficiência resultou, em 1995 na Lei 2.536/95, que 
dispõe sobre normas de proteção e eliminação 
barreiras arquitetônicas e ambientais. 

Avançando nesse processo, no inicio de 2003, 
ocorreu o primeiro Seminário de “Acessibilidade 
para Todos”, com objetivo de discutir as barreiras 
físicas, sociais e econômicas que afetam a vida 
das pessoas. Na oportunidade, foi assinado 
Termo de Cooperação Técnica, entre o Município 
de Cascavel e entidades ligadas às áreas de 
arquitetura, engenharia e construção civil do 
Município de Cascavel entre outras ações a criação 
de uma Comissão Permanente de Acessibilidade.

O segundo Seminário (2004) abordou o tema 
“Projeto Brasil Acessível”, do Ministério das Cidades, 
ampliando a discussão sobre acessibilidade no 
município. Já em 2007, com objetivo de disseminar 
informações e efetivar ações de acessibilidade, 
o Município promoveu o terceiro evento, com o 
tema “Mobilidade urbana e Inclusão social. 

Agora, o IV Seminário pretende trocar experiências 
com outros municípios, a fim de avançar nesse 
processo de construção de uma cidade mais 
acessível. 

Comissão Permanente de Acessibilidade
CPA

PROMOTORES

APOIO

PEE/Unioeste
Programa Institucional de Ações Relativas 
às Pessoas com Necessidades Especiais 



Período da tarde

13h30 – Mesa-redonda: O panorama da 
Acessibilidade nos Municípios da região 
Oeste do Paraná: Cascavel, Toledo e Foz do 
Iguaçu.

15h30 – Debate 

16h30 – Encerramento e Confraternização.

Informações e inscrições
APPIS – Av. Assunção, 1757, 2º piso da 
Rodoviária. Fone/Fax: (45) 3327-1306

E-mail: cpacascavel@yahoo.com.br

Inscrições gratuitas
Período para inscrição: de 01 a 19 de 
novembro de 2010.

Certificado de participação de 08horas.

Local do evento: Câmara de Vereadores ao 
lado da Prefeitura
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24 de novembro de 2010
Quarta-feira

Período da manhã

8horas - Credenciamento e Café da manhã

8h45 – Solenidade de abertura oficial

9horas – Assinatura do Termo de 

Cooperação Técnica entre São Paulo e 
Cascavel

9h30 – Palestra:  As experiências em 
acessibilidade do município de São Paulo 

11horas - Debate 

11h30 - Intervalo para almoço


