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Prefeitura dá curso e mantém exigência de acessibilidade para expedir alvarás ao comércio
São Sebastião

08:15

A Prefeitura vai implantar projeto piloto de acessibilidade para portadores de deficiência nas ruas
Sebastião Silvestre Neves, Duque de Caxias e Guarda Mor Lobo Viana e vai continuar cobrando do
comércio a adequação necessária exigida pelo decreto do presidente Lula de 3 de dezembro de 2004,
que estabelece normas gerais e critérios para a promoção do acesso às pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.
Por isso, reafirma a administração, nenhum alvará será emitido se não tiver no projeto as exigências
necessárias, como banheiros adaptados, rampas de acesso, entre outras.
A exigência mantém paralisada a emissão de alvarás desde dezembro e motiva protestos por parte de
pequenos e médios empresários, que alegam dificuldades em se adaptar à regra, que muitas vezes
demanda obras não previstas inicialmente em seus estabelecimentos.
Capacitação
Na próxima segunda-feira a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Obras e Planejamento, em
conjunto com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião promove, a
partir das 8h30, no Teatro Municipal, um curso de capacitação de acessibilidade. Segundo a diretora
municipal de Planejamento, Kátia Gomes Severi, o objetivo é a sensibilização dos profissionais da
área sobre a importância da adaptação do município à lei de acessibilidade aos portadores de
deficiência.
Este é o primeiro de sete módulos previstos. O curso será ministrado pelo representante do CREASP, Edson Luís Passafaro, junto com o arquiteto Gustavo Bartezani.
O programa está sendo desenvolvido pelo CREA em todo o Estado de São Paulo. A Prefeitura de São
Sebastião pretende investir até 2008 cerca de R$ 5 milhões para readequação da cidade à lei de
acessibilidade,
Em São Sebastião existe uma comissão multidisciplinar, composta por dez membros, incluindo
arquitetos, engenheiros e assistentes sociais, para discutir a questão.
A lei da acessibilidade foi elaborada em parceria com o movimento nacional de pessoas com
deficiência e institui regras de adaptação nos espaços públicos e privados, de uso coletivo, inclusive
nas ruas, para facilitar o acesso de usuários de cadeiras de rodas, deficientes visuais e os portadores
de outras deficiências, bem como das pessoas com dificuldade de locomoção, como idosos, gestantes
e mães com carrinhos de bebê.
Os municípios têm até junho de 2007 para se adequar às normas estabelecidas na lei.

