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HISTÓRICO 
 
 Trata-se da participação na 
CAU/MG possui assento dado pela lei municipal 
Ademir Nogueira de Ávila representante 
  
 
RELATO SUSCINTO DA PARTICIPAÇÃO
 
  A reunião iniciou com a seguinte
da Ata anterior; 03 - Aprovação do Regimento Interno
dos Conselheiros(Presidente); 05 - 
Rio Branco pelo Autor do Projeto 
Acessibilidade - Conselheiros Inscritos
Apresentação do Projeto da Calçada Acessível da Av. Barão do Rio Branco pelo Autor
fosse realizada primeiramente. Após a apresentação o Secretario da Secretaria de Atividades 
Urbanas – SAU, se prontificou para mar uma reunião com as outras
municipal que possível afinidade com o projeto para buscar formas de viabilização
recursos. E também ficou de se ver a forma para que novos projetos aprovados já 
calçadas acessíveis. Logo após p
Regimento interno, houve, mas algumas correções e dado o adiantado da hora ficou de se concluir 
esta aprovação na próxima reunião.
 
 
CONCLUSÃO  
  
 A reunião ocorreu de maneira tranquila, o CAU/MG foi representado de modo 
Sem mais para relatar no momento.
  
 
 

 

representante

PARECER DE PARTICIPAÇÃO 
Reunião Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, do município

Juiz de Fora 
Juiz de Fora/MG 

Ademir Nogueira de Ávila 

11/05/2015, às 9h 

se da participação na Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA
dado pela lei municipal nº 12.994 de 02 de julho de 2014, sendo o Arquiteto 

Ademir Nogueira de Ávila representante titular do CAU/MG, nesta comissão. 

RELATO SUSCINTO DA PARTICIPAÇÃO 

seguinte pauta: 01 - Abertura (Presidente); 02 - Leitura e aprovação 
Aprovação do Regimento Interno; 04 - Tribuna Livre (inscrições e Manifestações 

 Apresentação do Projeto da Calçada Acessível da Av. Barão do 
do Projeto - Engenheiro Cesar Falabela; 06 - Assuntos relativos a 

Conselheiros Inscritos; 07 – Encerramento. Houve a inversão de pauta para que a 
Apresentação do Projeto da Calçada Acessível da Av. Barão do Rio Branco pelo Autor
fosse realizada primeiramente. Após a apresentação o Secretario da Secretaria de Atividades 

U, se prontificou para mar uma reunião com as outras unidades da administração 
afinidade com o projeto para buscar formas de viabilização 

de se ver a forma para que novos projetos aprovados já 
Logo após passou-se a leitura e aprovação da ata e para a aprovação do 

Regimento interno, houve, mas algumas correções e dado o adiantado da hora ficou de se concluir 
reunião. 

de maneira tranquila, o CAU/MG foi representado de modo 
relatar no momento. 

Juiz de Fora, 12 de maio

 

 
Ademir Nogueira de Ávila 

Arquiteto e urbanista  
representante do CAU/MG na CPA 

município de 

CPA, da qual o 
, sendo o Arquiteto 

Leitura e aprovação 
Tribuna Livre (inscrições e Manifestações 

Apresentação do Projeto da Calçada Acessível da Av. Barão do 
Assuntos relativos a 

Houve a inversão de pauta para que a 
Apresentação do Projeto da Calçada Acessível da Av. Barão do Rio Branco pelo Autor do Projeto, 
fosse realizada primeiramente. Após a apresentação o Secretario da Secretaria de Atividades 

unidades da administração 
 com busca de 

de se ver a forma para que novos projetos aprovados já contenham 
se a leitura e aprovação da ata e para a aprovação do 

Regimento interno, houve, mas algumas correções e dado o adiantado da hora ficou de se concluir 

de maneira tranquila, o CAU/MG foi representado de modo satisfatório. 

12 de maio de 2015. 


