
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
25a Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA da Prefeitura de 
Juiz de Fora 

Local Vídeo conferência: Google Meet 

Data/ Horário 08 de novembro de 2021 (segunda-feira), às 14h30 

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

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: A reunião foi presidida pelo seu presidente, Arthur Sérgio Mouço Valente, 
após verificação do quórum foi aberta a reunião para as comunicações dos Conselheiros. O Arthur solicitou que os 
Conselheiros aproveitem esse espaço para trazerem informações importantes para conhecimento dos 
Conselheiros. Ele prestou informações sobre assuntos de rotina da prefeitura, destacou as discussões sobre o 
projeto de reforma do sanitário do Parque Halfeld que tem sido divulgado na mídia e informou que tem notícia que 
ainda não houve retorno do Compac destacou que o posicionamento da CPA pode ser importante. A Valéria 
Andrade disse que no CMDPD haverá uma discussão sobre o tema, disse que devem propor uma reunião com a 
arquiteta responsável pelo projeto e demais envolvidos para dirimir as dúvidas que estão surgindo, colocando em 
pauta a questão da acessibilidade que é uma reinvindicação antiga do CMDPD. A Isabel da Sesmaur informou que 
anteriormente foi aprovado um projeto pela CPA mas que ela não sabe informar se esse projeto está sendo seguido, 
que realmente é um projeto de alto custo considerando suas especificidades. Valéria disse que vai convidá-la para 
a reunião da mesa diretora do CMDPD. O embargo, ao que parece, é falta de pronunciamento do Compac , mas 
Isabel informou que o projeto é do próprio Compac. A Valéria solicitou que a CPA indique um representante para 
participar dessa reunião, decidiu-se pela indicação da Isabel. A Terezinha, representante da Secretaria de Obras 
informou que ela não tem dados sobre esse serviço, mas vai levantar essas informações com a Subsecretária e 
informará à CPA.  

Terminado esse assunto me manifestei, esclarecendo sobre atuação do CAU quanto a fiscalização de atuação de 
profissional levantado na reunião anterior quanto a declaração sobre cumprimento das normas de acessibilidade 
constante no RRT, não foram feitas outras indagações, ficando a situação esclarecida.  

Foi colocada para aprovação a ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada em 18/10/2021, tendo sido aprovada sem 
destaques. 

Quanto a proposta de alteração da Lei no 10.410, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, informou-se que foram 
recebidas contribuições (pequenas correções), decidiu-se que a Adriana vai formatar a minuta com essas 
contribuições e encaminhar a todos para aprovação por e’mail para os encaminhamentos próprios. 

Vencida a pauta iniciou-se a discussão de assuntos gerais e apenas a Isabel trouxe uma preocupação da equipe 
de análise de projetos da Sesmaur. Foi relatado que o setor tem recebido projetos de galpões com mezanino e para 
não cumprir as normas de acessibilidade é feita a indicação que se trata de local de acesso restrito, no entanto não 
atende a legislação pois acesso restrito se refere a local de instalação de equipamentos de serviço, o que está claro 
não ser o caso. Mas a equipe ainda tem destacado que pequenas lojas com mezanino se cumprir a norma, terá 
restrição de área. O que a equipe propõe é que haja bastante clareza do que se adotará como “acesso restrito” 
para aplicação geral, mas que se estabeleça uma área mínima para exigência das normas de acessibilidade, 
excluindo dessa obrigatoriedade as lojas menores. O mérito da proposta foi aprovada e foi solicitado à Isabel que 
a equipe da Sesmaur apresente uma minuta de instrumento legal a ser aprovado pela CPA na próxima reunião. 

O Arthur agradeceu a presença de todos e lembrou que nossa próxima reunião está agendada para o dia 13 de 
dezembro 

 



 

 

CONCLUSÃO: A CPA deixou de se reunir por um ano em função da pandemia, mas é importante destacar que a 

nova gestão da prefeitura iniciou os trabalhos, utilizando a ferramenta de vídeo conferência. A acessibilidade é uma 
questão importante no município e os trabalhos da CPA são imprescindíveis  e a contribuição do CAU/MG é sempre 
bem vinda. 

 
 
Data 12 / 11 / 2021                                                   
 

 
 
 

 


