
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 27/08/2019 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Cecilia Maria Rabelo Geraldo            Cargo: Conselheira Efetiva  
Documento nº: A4657-4                           Tipo de documento: Registro CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento: 19ª 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 de início: 26/08/2019                           Data de término: 26/08/2019  

 

Justificativa da viagem: Representante titular do CAU/MG.  

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
Vencido os pontos de pauta iniciais (verificação de quórum e aprovação da ata da reunião anterior) o representante da secretária de Meio 

Ambiente e Ordenamento Urbano Paulo César Mariano informou que ainda não foi publicada a portaria com a alteração dos nomes dos 

representantes do poder público em função das mudanças frente a reestruturação administrativa e que ele conduziria a reunião. Ele 

repassou os assuntos que foram indicados na última reunião.  

Quanto a ação fiscal realizada em face do estabelecimento Hortifruti S/A, situado na Av. Barão do Rio Branco, 3550, versando sobre 

acessibilidade em frente ao citado estabelecimento (demanda promovida pelo Vereador José Márcio Lopes Guedes) em função de 

estacionamento de veículos na faixa de afastamento informou que houve sucesso na ação. Informei que no último sábado, dia 24/08 à 

tarde haviam 2 veículos parados, o que foi considerado eventual.  

Quanto à demanda de produção de uma cartilha de acessibilidade para o comércio em parceria com o Sebrae que já possui uma cartilha, 

foi informado que está agendada uma reunião para o dia seguinte, dia 27/08. A cartilha do Sebrae foi verificada rapidamente pelos 

presentes que entendem que deve ser revista, simplificada em alguns pontos e atualizada frente à última norma legal. Quanto à publicação, 

a PJF vai buscar apoio de entidades correlatas. Foi sugerido a criação de selo a ser conferido às lojas que se adaptarem podendo ser 

uma cartela com 4 selos, cada selo para uma ação de acessibilidade, a loja pode ter um selo e chegar aos quatro.  

Foi encaminhada uma discussão sobre a necessidade de promoção de ações de divulgação, cartilhas em geral, campanhas de educação 

e o Mariano falou das dificuldades da PJF mas que naquela reunião já estava participando a assessora de imprensa da Semaur para 

conhecer as demandas e nos auxiliar nessa tarefa, foi inclusive sugerido um trabalho na rede escolar.  

Foi relembrado que o decreto de acessibilidade precisa ser revisto e não houve avanço nesse sentido.  

A Thais disse que teve conhecimento que as instituições de ensino recebem um recurso para aplicação em acessibilidade e tem feito uso 

equivocado (obras erradas) ela ficou de verificar a origem desse recurso para que possamos agir no sentido do emprego adequado da 

verba. Ela também apresentou uma demanda do Conselho da Pessoa com Deficiência que no dia 20/09 tem celebração da luta das 

pessoas com deficiências que ela gostaria de apresentar um projeto de lei para vincular o habite-se das edificações à construção das 

calçadas de forma acessível. A proposta não foi aprovada em função da complexidade do assunto e do tempo disposto. Retomou-se a 

discussão da necessidade de termos um projeto para execução das calçadas.  

 

 



 

 

O representante da SETTRA que deveria apresentar o resultado do estudo sobre questões relacionadas às vagas especiais de 

estacionamento (vagas de rua destinadas aos deficientes) quanto ao número, distribuição e limitação de horário informou que o estudo 

ainda não foi concluído e tem a expectativa de apresentar na próxima reunião.  

Foi ainda informado que estava sendo discutido, junto ao promotor público, a adequação do conjunto conhecido por Bateau Mouche, com 

lojas e terminal de ônibus intermunicipais. Frente a um impasse com um sanitário comercializado por particular o promotor vai judicializar 

a questão. 

 

 
Avaliação do evento: 
A pauta foi cumprida e observa-se a dificuldade da prefeitura para promoção de ações de educação, poderíamos avaliar a possibilidade 
do CAU/MG apoiar alguma ação e se for o caso poderei apresentar em reuniões próximas.  
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: __/__/__                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data: __/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


