
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 
Evento / Reunião 24ª Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA de Juiz de Fora 
Local Endereço Eletrônico: https://meet.google.com/mag-zmhb-jnb?hs=122&authuser=0 
Data/ Horário 18 de outubro de 2021 (segunda-feira), às 14:30 horas 
Relator Ana Carla de Carvalho Schirru – representante suplente do CAU/MG 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: Vencido os pontos de pauta iniciais (verificação de quórum e aprovação da ata da 
reunião anterior) o representante, subsecretário de assuntos ambientais e urbanos da SESMAUR, Arthur Valente, que presidiu 
a reunião, apresentou a Minuta do Regimento Interno para aprovação. O arquivo estava disponível para leitura de todos os 
conselheiros e foi exposto na reunião para leitura dos pontos em destaque para sua aprovação. A minuta foi aprovada. 
 
Em seguida passou-se a discussão para a Proposta de Aprovação do Projeto de Lei. O arquivo estava disponível para leitura 
de todos os conselheiros e foi exposto na reunião pela conselheira Adriana Policarpo, secretária-executiva da Comissão 
Permanente de Acessibilidade, que expos os pontos a serem discutidos. A conselheira Aline Gonçalves, SESMAUR, ressaltou 
os problemas enfrentados pelos projetos de pequenas reformas. Ela destacou que, para a aprovação desses projetos, não é 
exigido o projeto detalhado, onde os avaliadores poderiam verificar se o projeto atende ao desenho universal. O RT, 
responsável técnico, apenas declara se o projeto atende à acessibilidade. Dessa forma, a Prefeitura só poderá verificar a 
acessibilidade dessas obras, quando houver denúncias. Segundo Aline, algumas obras não estão cumprindo à acessibilidade 
e foi questionado se o CAU poderia assumir essa verificação e garantir que os projetos estejam cumprindo os critérios de 
acessibilidade. A conselheira suplente, representante do CAU, Ana Carla de Carvalho Schirru, informou que levará essa 
questão ao Conselho e que na reunião seguinte, a conselheira titular, Cecília Rabelo, poderá trazer escarecimentos. 
 
Todos pediram mais tempo para a leitura da Proposta de Lei, que foi concedido.  
 
Por fim, foi montada a Comissão Técnica para produção da Cartilha e Plano Municipal de Acessibilidade e marcado o encontro 
para início dos trabalhos para o dia 28 de outubro às 15 horas. A reunião será presencial, no 6º andar do Prédio da Cesama. 
 
 
CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida e para a próxima reunião deveremos apreciar as medidas apontadas na reunião. . 
 
  
 
 
Data 18 / 10 / 2021                                                                  __________________________________________ 

Ana Carla de Carvalho Schirru 
 
 
 


