
 

 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2020 DATA: 15/01/2020 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Danilo Silva Batista      Cargo: Presidente do CAU/MG 

Documento nº: A10052-8         Tipo de documento: Carteira Profissional 

Dados da viagem: 

 
Evento 1:  Reunião MP Uberlândia  

Data: 15 de janeiro de 2020.                            Horário: 10h30 às 12h00  

Local: Rua São Paulo, 95 – Bairro Tibery - Uberlândia/MG 

 

Evento 2:  Audiência Pública Decreto 9451/2018 – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

Data: 15 de janeiro de 2020.                            Horário: 14h00 às 17h00  

Local: Avenida Anselmo Alves dos Santos, 600 – Bairro Santa Mônica – Uberlândia/MG 

 

Descrição das atividades realizadas nos eventos:  
 
Sobre o Evento 1:  
 
Pela manhã foi realizada reunião com o Dr. Fernando Rodrigues Martins, Promotor da 3ª Promotoria de Justiça de Uberlândia/MG, para 
tratar da denúncia sobre arquitetos e urbanistas e engenheiros envolvidos em esquema de corrupção no município. O Gerente Jurídico do 
CAU/MG, Guilherme Alves Ferreira e Oliveira também esteve presente na reunião. 

Após relatar os fatos que norteiam as investigações, o ilustre Promotor cedeu aos representantes do CAU/MG uma cópia da Ação Civil 
Pública com preceito condenatório de improbidade administrativa e cautelares de indisponibilidade e sequestro de bens, ajuizada pelo 
parquet em face de 7(sete) réus como resultado de suas apurações, que tramita perante uma das varas da Fazenda Pública e Autarquias 
da Comarca de Uberlândia. No referido documento consta descrição e demonstração de condutas de arquitetos e urbanistas que indiciam 
transgressão às regras do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

Registre-se que, na oportunidade, o Promotor de Justiça recomendou ao CAU/MG a adoção de providências quanto à apuração das 
possíveis infrações ético-disciplinares cometidas pelos arquitetos e urbanistas citados na referida Ação Civil Pública. 

Sobre o Evento 2:   
 
À tarde participamos da audiência pública no auditório da Prefeitura de Uberlândia, a convite do Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência. A audiência contou com a participação de autoridades locais e demais pessoas interessadas no importante debate sobre o 
Decreto 9451/2018, uma vez que o instrumento legal entra em vigor no final do mês de janeiro/2020.  

Os representantes da Prefeitura de Uberlândia e do mercado imobiliário temem os reflexos do Decreto nas construções em Uberlândia. 
Houve um movimento, inclusive, de solicitar uma alteração do decreto em debate. No momento, pedi a palavra e disse que a legislação local 
é que teria que se adaptar à norma federal. Além disso, o CAU/MG entende que a acessibilidade deve ser defendida de forma ampla e 
devemos trabalhar pela completa inclusão. 

Após diversas discussões, definiu-se que deveria ser redigido um ofício ao Presidente da República solicitando o adiamento de entrada em 
vigor do Decreto 9451/2018, de forma que os entes públicos e privados tenham mais tempos para se adequarem às exigências da norma. 

 



 

 

Avaliação dos eventos: 
 

A reunião com o MP foi muito importante e esclarecedora. O evento sobre acessibilidade mostrou a importância que o CAU/MG 
dá para o tema, que é de grande relevância. 

Declaro que as informações são verdadeiras 
Data: 21/01/2020                                          
 

                                                                                         
                                                                             Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 
 

 
Aprovação do Orientador de Despesas 
Data: 21/01/2020  

                                         

                                                                                         
                                                                                 Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 
 

 

  



 

 

 

CARTA ABERTA SOBRE O DECRETO 9451/2018 

 

Ficam os signatários desta Carta de Ajuste de Procedimentos acordados com as condições de aprovação 

e execução de projetos de empreendimentos residenciais multifamiliares, horizontais ou verticais, de acordo 

com a legislação pertinente, em especial a Constituição Federal de 1988, consequentemente com a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas – ONU, bem 

como com a Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), apesar de regulamentações dadas pelo Decreto 9451, de 

26 de julho de 2018, que regulamenta o art. 58 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

Considerando o Inciso VIII do artigo 5º da Constituição Federal que determina que ninguém será privado de 

direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-

se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

Considerando o artigo 6º da Constituição Federal que definiu os direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição, e que tais direitos 

são fundamentais para a vida de qualquer cidadão; 

Considerando o item I e alínea a) do artigo 9º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

da ONU conforme que estabelece: 

A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e participar plenamente 
de todos os aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar as medidas apropriadas para 
assegurar-lhes o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio 
físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da 
informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ou propiciados 
ao público, tanto na zona urbana como na rural. Estas medidas, que deverão incluir a 
identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, deverão ser aplicadas, 
entre outros, a:  

Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive 
escolas, moradia, instalações médicas e local de trabalho; 

Considerando o artigo 28 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em que os Estados 

Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para 

suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria constante de 

suas condições de vida, e deverão tomar as providências necessárias para salvaguardar e promover a 

realização deste direito sem discriminação baseada na deficiência; 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/49549597/artigo-58-da-lei-n-13146-de-06-de-julho-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/205855325/lei-13146-15


 

 

Considerando o artigo 8º da Lei 13.146/2015 que determina como dever do Estado, da sociedade e da 

família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 

científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 

outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e 

econômico; 

Considerando o artigo 32 da Lei 13.146/2015 conforme transcrito abaixo: 

Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a 
pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de 
imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 

I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa 
com deficiência; 

II - (VETADO); 

III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso 
comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de 
adaptação razoável nos demais pisos;  

IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis; 

V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de 
elevadores; 

Considerando o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 13.146/2015, conforme texto abaixo: 

Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de 
transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da 
informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos 
ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as 
normas de acessibilidade.  

§ 1º O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. 

... 

Considerando o inciso II, artigo 6º da Lei 8.078/1990, Código do Direito do Consumidor, transcrito abaixo: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

...... 



 

 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 

...” 

Considerando o inciso III, artigo 2º do Decreto 9451/2018 que define unidade adaptável como sendo a 

“unidade autônoma de edificação de uso privado multifamiliar cujas características construtivas permitam a 

sua adaptação, a partir de alterações de layout , dimensões internas ou quantidade de ambientes, sem que 

sejam afetadas a estrutura da edificação e as instalações prediais, observado o disposto neste Decreto”. 

O argumento em negrito pode constituir em válvula de escape para quem não pretende cumprir a legislação 

e as normativas pertinentes; 

Considerando parágrafo único, artigo 2º do Decreto 9451/2018 que limita “alteração da quantidade de 

ambientes a que se refere o inciso III do caput somente poderá ser efetuada nas unidades autônomas com 

área privativa de, no máximo, setenta metros quadrados”. Tal limitação implica na exclusão de parcela da 

população em consonância com o artigo 5º da Constituição Federal acima textualizada; 

Considerando o artigo 3º do Decreto 9451/2018 determina que “os empreendimentos de edificação de uso 

privado multifamiliar serão projetados com unidades adaptáveis, nos termos do disposto neste Decreto, com 

condições de adaptação dos ambientes para as características de unidade internamente acessível, 

observadas as especificações estabelecidas nos Anexos I e II” e que em tais condições há possibilidade de 

reversibilidade das unidades; 

Considerando o parágrafo único, artigo 3º do Decreto 9451/2018 que determina que “nas unidades 

autônomas com mais de um pavimento, será previsto espaço para instalação de equipamento de 

transposição vertical para acesso a todos os pavimentos da mesma unidade autônoma”, sendo que o 

parágrafo não se coaduna com a maioria das legislações municipais correlatas ao Código de Obras em que 

há limite para a inexigibilidade de instalação de elevadores. 

Considerando que elevadores dão acesso a áreas de uso comum tais como halls e corredores, dentre 

outros, que, segundo a Norma Brasileira 9050/2015, bem como o artigo 7° do Decreto 9451/2018, têm que 

ser acessíveis, mediante a condição de não instalação de elevador esses locais, apesar de serem 

concebidos com acessibilidade, não são acessíveis por pessoas com deficiência física ou com mobilidade 

reduzida; 

Considerando o artigo 6º do Decreto 9451/2018 em que determina que “os empreendimentos que adotarem 

sistema construtivo que não permita alterações posteriores, tais como a alvenaria estrutural, paredes de 

concreto, impressão 3D ou outros equivalentes, poderão não atender às obrigações previstas nos art. 3º, 

art. 4º e art. 5º, desde que garantam o percentual mínimo de três por cento de unidades internamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9451.htm#anexo1


 

 

acessíveis, não restritas ao pavimento térreo” e que tal proposta não considera que todos os projetos 

complementares, inclusive o estrutural, são elaborados por profissionais competentes, tendo como 

referência a concepção arquitetônica e as técnicas construtivas a serem adotadas. 

A dispensa do cumprimento da lei nessas condições exclui uma grande parcela da sociedade e, no caso de 

deficiência adquirida, o proprietário terá que se desfazer de seu imóvel mediante a impossibilidade de 

execução de obras de adaptação; 

Considerando o artigo 9º do Decreto 9451/2018; 

Ficam dispensados do disposto neste Decreto: 

... 

II “unidades autônomas com, no máximo, um dormitório e com área útil de, no máximo, 
trinta e cinco metros quadrados” e 

III - unidades autônomas com dois dormitórios e com área útil de, no máximo, quarenta 
e um metros quadrados; 

Considerando a crescente estatística de pessoas que adquirem deficiências físicas em decorrência de 

acidentes de trânsito, dentre outros, que, segundo o Estadão, em edição do dia 05 de outubro de 2012, 

entre os anos de 2001 e 2011 passou de 11.000 para 239.000, e que, segundo informações da Seguradora 

Líder, administradora do Seguro do Trânsito - Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 

Terrestre (DPVAT), somente no primeiro semestre de 2019 recebeu 225.093 solicitações de pagamento de 

seguro por Invalidez Permanente; 

Considerando que diversas empresas de empreendimentos imobiliários em Uberlândia adotaram como 

prática, em época anterior à edição do Decreto 9451/2018, a concepção de projetos arquitetônicos que 

possibilita a reversibilidade das unidades habitacionais tornando-as acessíveis mediante a necessidade 

individual e independente da tipologia da deficiência, bem como sua reversão ao estado sem acessibilidade; 

Considerando que as alterações a qualquer tempo, nas condições de reversibilidade, não importam em 

custos exagerados e são tidas como inclusivas. 

Após discussões e entendimento dos participantes da presente Audiência Pública, decidiu-se pelo envio 

deste documento a Sua Excelência o Senhor Presidente, Jair Messias Bolsonaro, para solicitar o adiamento 

da entrada em vigor do Decreto nº 9.451, de 26 de julho de 2018, previsto para o dia 26 de janeiro de 2020, 

tenho em vista os prejuízos difusos ocasionados ao seguimento da Pessoa com Deficiência, bem como ao 

pequeno e médio empreendedor do ramo imobiliário e da construção civil. Além do mais, a vigência do 

Decreto com a atual redação, ocasionará um desequilíbrio mercadológico dos valores das unidades 

habitacionais em desfavor daquelas em processos futuros de construção. 



 

 

Assim concordadas todas as partes, assinam a presente CARTA DE AJUSTE DE PROCEDIMENTOS. 

Uberlândia/MG, 16 de janeiro de 2020. 

 

ROBERTO CARLOS PINTO 
Presidente do Conselho Estadual De 
Defesa Dos Direitos Da Pessoa Com 

Deficiência - CONPED 

 LUIZ CARLOS ALVES 
Superintendente da Caixa Econômica 

Federal em  Uberlândia 

DANILO BATISTA 
Presidente do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU/MG 

 LUCIO FERNANDO BORGES 
Presidente do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA/MG - 
Uberlândia 

MICHEL SINCLAIR RODRIGUES 
Pres. da Assoc. dos Engenheiros de 

Uberlândia - ASSENG 

 EFTHYMIOS PANAYOTES EMMANUEL 
TSATSAKIS 

Pres. do Sind. da Ind. da Const. Civil do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - 

SINDUSCON-TAP 

RONALDO ARANTES 
Presidente do Sindicato de Habitação do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - 
SECOVI 

 GENNEY RANDRO BARROS DE 
MOURA 

Promotor da Pessoa com Deficiência 
Ministério Público Estadual 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 
Procurador da República - Ministério 

Público Federal 
 

 IDARI ALVES DA SILVA 
Vice Presidente do Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência de Uberlândia - 

COMPOD 

GILMAR BORGES RABELO 
Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Uberlândia -  COMPOD 

 

 


