
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 22ª Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA de Juiz de Fora 

Local 
Sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, situada na Av. Barão do 
Rio Branco, 1843, 2º andar, Centro. 

Data/ Horário 03 de fevereiro de 2020 (segunda-feira), às 09:00 horas 

Relator Cecilia Maria Rabelo Geraldo – representante titular do CAU/MG 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: após verificação do quórum foi aprovada a ata da reunião anterior. O Adair 
apresentou o projeto de acessibilidade do Colégio Equipe, processo 4.842/2016. Trata-se de regularização da quadra do 
colégio construída em local em que o uso é permitido, mas o porte foi extrapolado ao previsto na legislação. O processo foi 
avaliado pela prefeitura e foi estabelecida uma medida compensatória como condição para aprovação correspondendo a 
obras de melhoria das condições das calçadas na região em que se localiza o empreendimento, visando qualificar ao acesso 
até os pontos de ônibus da rua São Mateus. O processo ora em análise já foi avaliado pela Settra e o seu representante 
chamou atenção para a falta de detalhamento do mesmo. A CPA considerou que não se trata de projeto mas um simples 
croquis e determinou que o empreendedor deverá apresentar o projeto executivo atendendo, no que for possível, as normas 
próprias. 
 
Em relação à discussão do regimento interno da CPA decidiu-se que o assunto será tratado na próxima reunião, devendo a 
Semaur reencaminhar o material para os membros da CPA. 
 
A equipe da Semaur apresentou do resultado da vistoria técnica realizada nos pontos de ônibus situados na Av. Br. do Rio 
Branco, próximo ao Bahamas do Manoel Honório, em frente à antiga Malharia Master conforme solicitado na reunião 
anterior. O representante da Settra manifestou que vai estudar com a equipe responsável a possibilidade de redução do 
passeio do ponto de ônibus existente para possibilitar a implantação de calçada no sentido oposto. 
 
A equipe da Semaur apresentou também o resultado da vistoria técnica realizada em razão da caixa de telefonia instalada 
no passeio da Rua Paula Lima, ao lado da agência do Banco Itaú, também solicitado na reunião anterior. A CPA entendeu 
que existe a necessidade de relocação da referida caixa para a faixa de serviço (próximo ao meio fio). Foi informado que 
não se sabe se a caixa realmente pertence a alguma empresa de telefonia. Foi decidido o encaminhamento do caso para o 
Setor de Fiscalização que saberá como identificar o responsável e determinar a relocação da referida caixa. 
 
O Adair pediu desculpas `Comissão por não ter inserido alguns temas importantes, mas que faria uso do item assuntos gerais 
para apresenta-los. Apresentou um projeto de lei complementar que foi recebido no dia anterior e veio para parecer para 
embasar sanção do prefeito, trata-se do PLC 194/2019 que estabelece obrigatoriedade de destinação de local para cadeirante 
em qualquer local público. Os presentes consideraram o mérito do PLC adequado, mas o detalhamento não e demandaria 
tempo para rever o PLC. Será dada essa informação à Secretaria de Governo e sugerido que se tente com o legislativo alterar 
o PLC, independente deste ser sancionado ou não. Decidiu-se ainda que seja informado à Câmara o interesse da Comissão 
de opinar sobre matérias relacionadas à acessibilidade na fase de elaboração e discussão dos projetos de lei e não apenas 
no final do processo quando esses projetos são aprovados e encaminhados para sanção, lamentou-se muito a ausência do 
representante do legislativo na Comissão, que se este fosse presente esses temas poderiam estar sempre sendo discutidos.  
 
O Adair informou que, como discutido na reunião passada, a Semaur, em nome da CPA, entrou em contato com o síndico do 
prédio informando sobre a necessidade de adequação da rampa de entrada do prédio, informou que a equipe técnica da 
secretaria da elaborou um estudo preliminar. 
 
A Comissão Temática/Subcomissão constituída preparou um material com o levantamento da situação das rampas na área 
central (implantadas, com projeto, sem projeto). A Marianna, coordenadora da subcomissão e o Marcelo, membro 
apresentaram o material com localização em planta e fotografias da situação atual, eles sugeriram que se estabeleça como 



 

 

prioridade para encaminhamento das obras as rampas da av. Getúlio Vargas. Apesar de haver concordância foi solicitado que 
se verificasse com a Secretaria de Obras o projeto do Largo do Riachuelo e encaminha-se relatório formal para decisão na 
próxima reunião e anexação do material no processo da CPA. 
 
A Marianna da Seplag e o Marcelo da Settra passaram a expor sobre o Seminário de Acessibilidade promovido pelo CAU/MG 
onde eles e também o Marcelo Valente, também da Settra estiveram presentes. Chamando a atenção para as falas mais 
significativas. Eu informei que todas as palestras estão disponíveis pela web. Foi reforçada a ideia de que a CPA deve 
promover um evento em Juiz de Fora sobre acessibilidade e convidar as Entidades de Ensino, profissionais da área de 
construção civil, em especial os empreendedores. Falei da possibilidade de apoio do CAU/MG mas que deve ser elaborado 
projeto detalhado para solicitação desse apoio, o representante do Crea/MG também destacou a necessidade de um projeto 
para apoio do Crea/MG. A Semaur informou que regularmente promove encontros com profissionais para esclarecimento das 
normas de aprovação de projeto e que já se fala das questões de acessibilidade. Foi solicitado que se reforce esses pontos. 
 
A Maura pediu que se verificasse a calçada em frente ao Bahamas de Santa Terezinha que está com a calçada muito inclinada 
em relação ao meio fio trazendo risco do carrinho de compras deslizar até a rua, será feita vistoria.  
 
Decidiu-se por manter-se as reuniões na última segunda-feira do mês. 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida e foi evidenciada a importante e qualidade do Seminário de Acessibilidade pelo CAU/MG. 
Sugeri que pesquisássemos os municípios que possuem CPA, considerando aqueles de mesmo porte que Juiz de Fora e 
aqueles mais próximos à cidade, talvez a CPUA possa colaborar nesse levantamento. O objetivo é constituir uma rede de 
colaboração entre esses municípios. 

 
 
Data 04 / 02 / 2020                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Cecilia Maria Rabelo Geraldo 

 
 
 
 
 
 
 


