
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  - COEDE/PR

COMISSÃO: Capacitação, Mobilização e Articulação 

DATA: 05/10/2015

CONSELHEIROS PRESENTES:

NOME ENTIDADE QUE REPRESENTA

Flavia SEDS

Marcos SEPL

Marisa AMCIP

Relatório:

3.1 Informes sobre as Ações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Parecer da Comissão:  Informes sobre as Ações do Dia Nacional  de Luta da 

Pessoa com Deficiência – Matéria divulgada no site do Governo do estado e da 

SEDS;  Você  Sabia  publicado  no  Facebook  do  Governo  do  Estado  do  Paraná 

durante a semana do dia 21/9 a 25/9 e compartilhado pelo Governador e pela 

Secretária Fernanda Richa; foi criada uma identidade visual; a pauta da pessoa 

com deficiência foi divulgada para as mídias televisivas e dessa forma os temas 

sobre as pessoas com deficiência foi amplamente discutida durante a semana. 

1)  Encaminhar  ofício  a  Secretária  Fernanda  Richa  agradecendo  as  ações  da 

Assessoria de Comunicação da SEDS com relação ao Dia Nacional  de Luta da 

Pessoa com Deficiência.

Parecer do Coede: Aprovado.

3.2  ABNT  NBR  9050  –  Acessibilidade  a  edificações,  mobiliário,  espaços  e 

equipamentos urbanos. (Foi atualizada em Setembro de 2015).

Parecer da Comissão:  1)Encaminhar ofício circular as prefeituras, informando 

que a NBR 9050 que estabelece os requisitos de acessibilidade sofreu alterações 

em  setembro  de  2015,  portanto  alguns  pontos  precisam  ser  analisados  e 

implementados pelos municípios. 2) Encaminhar ofício ao Corpo de Bombeiros do 
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estado  do  Paraná  para  que  a  corporação  tome ciência  que  a  NBR  9050 que 

estabelece os requisitos de acessibilidade sofreu alterações em setembro de 2015.

Parecer do Coede: Aprovado, devendo citar o relato dos conselheiros ao 

Corpo de Bombeiros. Solicitar a inclusão do documento ou link da nova 

NBR  no  site  do  COEDE/PR  (com  destaque  neste  site  ou  no  site  da 

Secretaria).
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