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ATA CPA 05/2021  
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA  
Reunião de 17/02/2021 – início: 14h / término: 17h.  
Local: Vídeo Conferência – link: https://meet.google.com/udd-jubx-huu  
PARTICIPANTES: 
Silvana Serafino Cambiaghi/CAU/Presidente CPA ; Mel Gatti de Godoy 
Pereira/SMPED/Secretária Executiva; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB; Aumir de 
Andrade/SIURB;  Claudio Campos/SMSUB; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SEL/SP 
URBANISMO; Eduardo Flores Auge/SMPED; Edson Ribeiro/SMJ; Elisa Prado de Assis/IAB; 
Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP ; Glauce Teixeira /CMPD ; João Carlos da 
Silva/SMPED; Kaisa Isabel da Silva Santos/IAB; Letícia Yoshimoto Simionato/SGM/SEG; 
Maria Cecília Cominato/SMS; Mario Sergio Stefano/SMADS; Moira de Castro 
Vasconcellos/FECOMÉRCIO; Olavo de Almeida Soares /GCMI; Oswaldo Rafael 
Fantini/SMPED; Patricia Bittencourt/SECOVI SP ; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; 
Rosemeiry Leite da Silva/CET; Walter Rodrigues Filho/SEL/CONTRU. 
Convidados:  
Sirlei Huler/SMPED; Nádia Lopes/Arquiteta; Rogério Romeiro/Arquiteto.  
 
ASSUNTOS TRATADOS: 
 
PE 2019-0.026.858-9 – Centro Médico de Cirurgia e Laser Ipiranga Ltda. – Alvará de 
Aprovação de Reforma 
Em atenção à consulta encaminhada por SUB IP, o Colegiado deliberou pelo 
enquadramento como uso restrito definido no item 3.1.38 da NBR 9050, apenas para 
efeitos de acessibilidade, das áreas técnicas indicadas em memorial e plantas localizadas:  
- Subsolo: área técnica destinada a abrigar os equipamentos de bombeamento do 
reservatório, abrigo do gerador, quadro de distribuição e painel de controle;  
- Pavimento superior: área técnica destinada a abrigar gases medicinais em tubulações 
que conectam à sala de cirurgia no pavimento inferior. 
 
SEI 6018.2020/0050619-6 - referente à locação UVIs M´Boi Mirim 
Avaliado o expediente, o Colegiado deliberou por manifestação favorável com ressalvas. 
Devem ser apresentados o relatório fotográfico com as adequações e os documentos 
solicitados pela equipe técnica de CADU, em folha 034316173. 
 
SEI 6065.2019/0000523-0 - Laboratório Delboni - Brooklin 

Após apresentação do processo SEI aos presentes, o Colegiado deliberou que este se faça 

acompanhar ao processo SEI 6053.2020/0003652-2, permanecendo em custódia até sua 

conclusão. 

 
PE 2018-0.075.062-1 – Rhatana Empreendimentos e Participações LTDA – Alvará de 
Aprovação de Reforma 
Em atenção exclusiva ao chamado de consulta encaminhado pela SUB SE, o Colegiado 
não observou óbice de aceitação da entrada secundária para o caso específico, 
considerando a documentação apresentada no referido expediente. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fudd-jubx-huu&data=04%7C01%7Cshuler%40PREFEITURA.SP.GOV.BR%7C5f93fef017b044426aad08d8cf83f5a9%7Cf398df9cfd0c4829a003c770a1c4a063%7C0%7C0%7C637487512951037307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nqRa91TLLci6aum6Ad4OZHETdNjQkGOoE9b1MEdKTWQ%3D&reserved=0
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SEI - 6010.2019/0004522-3 

Regulamentação da Lei Municipal nº 17.272, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe 

sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do 

espectro autista e suas famílias. 

Avaliado o expediente, a CPA solicita encaminhamento do presente ao gabinete de 

SMPED visando reunir informações relativas às características necessárias quanto à 

ambientação, procedimentos e conteúdo de programação, para constar da 

regulamentação. Desta forma orientará não somente a fiscalização, mas também as 

empresas a atingir os anseios do público-alvo e dos objetivos estabelecidos na lei. 

Para tanto, aquela Secretaria, caso julgue necessário, além de seu acervo, poderá 

consultar entidades representativas de pessoas com transtorno do espectro autista, bem 

como representante de empresas de exibição de cinema. 

 

SEI - 6065-2018/0000103-8 

Denúncia de falta de acessibilidade no passeio público. 

Considerando o informado pela agente vistora da Subprefeitura Vila Mariana, em folha 

022711661, que edificações com Certificado de Regularidade, segundo seu 

entendimento, estariam dispensadas de requerer Certificado de Acessibilidade,  segundo 

o § 1º, do Art. 26 do Decreto Municipal 57776/2017 e por ser dúvida recorrente, a CPA 

solicita o envio à CEUSO para manifestação, de forma genérica, sobre quais documentos 

exoneram um imóvel da obtenção do Certificado de Acessibilidade.  

 

Reunião foi encerrada às 17:00h. 
 
 


