
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 20ª 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/ Horário 29 de outubro de 2019 (terça-feira), às 09:00 horas 

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

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: Não teve quórum mas os presentes decidiram realizar a reunião, 
principalmente em função da última reunião ter sido desmarcada, caso houvesse necessidade assunto que 
devesse ter votação seria deixado para a próxima reunião. 
 
A reunião foi presidida pelo Adair Sebastião da Rocha Elpes que é agora o representante titular da Semaur. 

 
A ata da reunião passada será aprovada na próxima reunião. 
 
Adair reforçou a preocupação já levantada em outras reuniões sobre o papel da CPA e julga importante 
encaminhar uma campanha educativa, informou que o contato com o Sebrae não evoluiu. O Renato levantou 
questões sobre as calçadas e o Elias ficou de preparar o material já disponível. Lembrei a ele que repassei para o 
Mariano o link da PBH que tem material bastante interessante.  
 
Houve uma grande discussão sobre possibilidades de ações mas foi decidido fazer-se uma consulta ao setor jurídico sobre 
as implicações de ações desse tipo no próximo ano em função do período eleitoral. 
 
Foi levantada a possibilidade de solicitar o apoio de possíveis parceiros como CAU e CREA. Informei que essas autarquias 
precisam cumprir determinadas diretrizes, devendo ser apresentado projeto, custos, etc para poder ser programado. Solicitei 
à representante da Seplag, Marianna Hellen Oliveira que verificasse a tramitação de nossa proposta de convênio que foi 
encaminhada ao Secretário Lúcio Fortes. Salientando que se já tivéssemos o convênio assinado poderíamos ter maior 
agilidade em ações como essa. 
 
Foi apresentado um levantamento de demandas do Colab.re, aplicativo da PJF, decidiu-se que a equipe da PJF vai fiscalizar 
e trazer à CPA o que depender de avaliação da Comissão. 
 
O representante da Settra informou que deverá ser contrata a execução de novas rampas no próximo ano. 
 

 
CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida no que foi possível. Como já destacado no relatório da semana passada devemos 
levantar possíveis formas de apoiar as ações da Comissão para que possamos responder a possíveis demandas. 

  
 
 
Data 04 / 11 / 2019                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Cecilia Maria Rabelo Geraldo 

 
 
 


