
COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACESSIBILIDADE- CTA 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2018 

 
Data: Sexta-feira, 28 de maio de 2018 

Local:  CAU/RJ  

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

Janeiro  

Tel.: (21) 3916-3902 

Horário: 09h00  

Término: 12h00 

1.  Verificação do Quórum; 

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

Terceira 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- ausente justificadamente 
 
 
Apoio Administrativo: 
 
Marina Burges Olmos – Secretária-Geral da Mesa 
Arq. e Urb.Elaine Rossi- Agente de fiscalização 



Informes- Cons.Vicente falou sobre o Encontro  com a 
Sociedade em Maricá, ao qual compareceu, fez breve relato 
sobre a palestra da porf. Regina Bienestein ; 
A Secretária da mesa apresentou aos membros da 
Comissão a arq.e urb. Elaine Rossi, agente de fiscalização 
do CAU/RJ que passará a acompanhar a Comissão por 
interessar-se desde a faculdade pelo tema acessibilidade.  

Seminário de acessibilidade- Chefe da comunicação 
Nicolas informou sobre a arte que vai ser divulgada no site e 
no face; Cons.Regina pediu para que haja “ para cego ver”; 
Nicolas preparará e mostrará para a Conselheira avalisar.    

Organização espacial; mediação do debate, sugerido o 
nome de Itamar ou Adir; providenciar certificados de 
participação; 

Discutida a relatoria- importância para o aperfeiçoamento do 
plano de trabalho; Cons.Maria Léa fará a relatoria; 

Cons.Regina conversará com Itamar Kalil para ajudar a 
preparar o power point para apresentação do plano de 
trabalho; 

Adir- falou da importância deste evento para desdobramento 
em evento maior no ano de 2019; convênio com as 
prefeituras para, por exemplo, para criar treinamento de 
profissionais especializados mediante repasses das 
prefeituras; arq. Adir indaga como seria isso, se jurídico 
poderia estudar uma forma; secretária da mesa advertiu 
para  a necessidade de planejamento dessas ações para 
colocar no planejamento estratégico do CAU/RJ que 
acontece no final de junho/início de julho de 2018. 

Cons.Vicente- chamou a atenção para a questão da 
Resolução 51 e necessidade de conversar com a CEP e 
CEF para estrutura o convênio; sugere que a Cons.Regina 
interaja com as outras comissões. 

Apresentação de um relatório do seminário(mesmo que 
parcial) na plenária de 12 de junho; 



Secretária da mesa vai consolidar o plano de trabalho e 
passá-lo hoje ainda para todos.  

Elaine vai ver quantidade de inscrições e quantidade de 
material (guias da fiscalização e outros) para deixar nas 
cadeiras dos participantes do seminário., 

 

8.  Assuntos de Interesse Geral  

Não houve. 

7.  Encerramento 

Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador da 

Comissão dá por encerrada a presente sessão às 11h00. 

____________________________________ 

 


