
COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACESSIBILIDADE- CTA 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2018 

 
Data: Sexta-feira, 27 de abril de 2018 

Local:  CAU/RJ  

Endereço: Av. Chile,230 – 23º andar -  Centro – Rio de 

Janeiro  

Tel.: (21) 3916-3902 

Horário: 10h00  

Término: 12h00 

1.  Verificação do Quórum; 

1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à 

Segunda Reunião Ordinária da Comissão Temporária de 

Acessibilidade  

Conselheiros Presentes: 
 
Regina Cohen, Vicente de Paula Alvarenga Rodrigues,  
Maria Léa Russo. 
 
Membros convidados 
Adir Ben Kauss- presente 
Itamar Costa Kalil- presente 
 
 
Apoio Administrativo: 
 
Marina Burges Olmos – Secretária-Geral da Mesa 
 



1. Informes- Itaboraí dias 17 e 18 de abril – Cons.Vicente 
ponderou a falta de sintonia entre a Comissão e o CAU; 
necessária maior divulgação, entende que para o 
impacto dos profissionais, foi positivo; entende que 
workshop muito longo não funciona; que seria mais 
produtivo se fosse mais breve; a elaboração do  manual 
e sua difusão entre a sociedade e técnicos, poderá ser 
positivo, mesmo sem a participação do Gustavo; 
participação de 10 arquitetos e outras 15 pessoas; 
ocupar o espaço que já atende aos municípios; pedir a 
Gustavo que venha ao CAU formalizar o instrumento; a 
participação foi improvisada; Gustavo é da ABCP-
Associação Brasileira de Cimento Portland, tem o braço 
institucional da Firjan para divulgação; ABCP tem 
intenção de difusão desse produto, interesse comercial 
muito forte; Gustavo virá no dia 8 de maio para 
conversar melhor; 
Adir- 2 temas para esta reunião: o seminário e a minuta 
do convênio com as prefeituras elaborado pelo Itamar; 
independente da Firjan colocar as ações na rua: 
mandar ofício para as prefeituras; importante definir o 
que se quer com esse convênio; 
  
Itamar- preocupação com o alvo do seminário; 
importante nivelar informações; ele questiona inserção 
de pessoas comprometidas com outras questões; 
Itamar não representa o MP, é funcionário do MP; 
nessa perspectiva deve-se afunilar a temática e definir 
o público alvo; há tempo ainda para  a Comissão 
ganhar força e fazer um seminário de peso;sendo esse 
o objetivo, chamar entidades de arquitetos fazendo 
seminário mais restrito buscando apoio para as ações 
da comissão; o seminário pode servir para validação do 
plano de trabalho da Comissão; por ex. qual a intenção 
dos convênios; relação do CAU com as prefeituras é 
importante também; sugere algumas figuras que 
abordem as questões jurídicas, legal da questão; o 
conselho municipal deveria ter uma participação para 



informar sobre a atuação municipal; a partir de uma ou 
duas palestras, entrar nas ações da Comissão, relação 
com as prefeituras; não perder o foco da acessibilidade 
Regina- tentar apoio com o governo federal mas neste 
ano é difícil em razão das eleições;   
Adir- entende que Itamar propõe uma evento mais 
restrito, Regina coordenando a reunião, discorrendo 
sobre a comissão; a segunda parte seria de informação 
mais técnica, com as vertentes de reflexão: 
 
Abertura-Jeferson, Regina, pessoa que abordará 
aspectos jurídicos;  
Discurso sobre aspectos jurídico e legal; participação 
do Brasil na inclusão (Isabel); como se dá a hierarquia 
das leis; a obrigatoriedade da inclusão por seu status 
constitucional e o efeito de seu descumprimento;   
2ª. vertente- relação da comissão com o CAU, com as 
prefeituras,  e plano de trabalho da comissão; 
Vicente- convênio deve ser discutido com as 
Comissões PU e Exercício Profissional;   
 

Data do seminário- dia 4 de junho de 16 às 20h; na plenária, 

com inscrições no site; divulgação pelo site, facebook; 

transmissão pelo youtube,face; coffeebrake 

Composição de mesa- Presidente do CAU,com boas-vindas; 

coordenadora da Comissão falando do objetivo do encontro 

e sua importância, experiência da Comissão e seus ganhos 

para a dignidade humana; em seguida a Isabel,falando de 

normas e leis e dos conselhos; Geraldo Nogueira, 

subsecretário da pessoa com deficiência , falando das ações 

da prefeitura voltadas para acessibilidade; e Itamar, 

apresentando o plano de trabalho da Comissão, que inclui 

outros seminários, temáticos, ex.transporte, habitação;  

Próxima reunião não oficial será dia 14 de maio e para o dia 

28 de maio a oficial- ambas às 9h00 



 
 
 

 

 

 

Workshop e Curso de Acessibilidade em Itaboraí (17 e 18 de 
abril) - parceria do CAU-RJ com ABCP/FIRJAN no Programa 
Calçadas Acessiveis - Apoio/divulgação (Plenária) 
 
IK - Sugeriu convênio guarda-chuva com as prefeituras; irá 
encaminhar minuta por email para os membros do GT e será 
pauta para próxima reunião. 
 
RC - Proposta de Seminário de Acessibilidade - dias 22 e 23 
de maio; 
 
ADK - Sugeriu adiar para mês de junho a realização   
 
Programação de workshops e cursos de acessibilidade para 
funcionários e arquitetos do CAU-RJ -  
 

Programação de workshops e cursos de acessibilidade no 

interior do Estado  

8.  Assuntos de Interesse Geral  

7.  Encerramento 

Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador da 

Comissão dá por encerrada a presente sessão às 12h00. 

_______________________________________________

_ 


