
            

1  

ATA CPA 19/2019 
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA 
Reunião de 19/06/2019 – início:14h00/término:17h00. 
Local: SMPED – Rua Líbero Badaró, 425 – 32º andar – São Paulo / SP. 

 
PARTICIPANTES: 
Silvana Serafino Cambiaghi/Presidente CPA; Mel Gatti de Godoy Pereira/SMPED; Oswaldo 
Rafael Fantini/SMPED; Eduardo Flores Auge/SMPED; João Carlos da Silva/SMPED; Priscila 
Fernandes Libonati/SMPED; Claudio Campos/SMPR; Olga Maria Soares e Gross/SMDU; 
Clayton Erik Teixeira/SMDU; Mario Sergio Stefano/SMADS; Cristiane Ribeiro Vivanco 
Ferreira/SME; Edson Ribeiro da Silva/SMJ; João Paulo Cuzziol/SEHAB; Cristina Tokie 
Sannomiya Laiza/SP URBANISMO; Elisa Prado de Assis/IAB; Alexandre Rocha 
Daud/SECOVI/SP. 
Convidados: Iná Rosa/CET; Vânia Sacarrão/CET; Sirlei Huler/SMPED; Nádia Lopes; Rogério 
Romeiro.  
 

ASSUNTOS TRATADOS: 
SEI – 6056.2018/0001425-4 – Rebaixamentos de calçadas – Praça Vitor Del Mazo 
Avaliadas a proposta apresentada pela SUB SE e as observações emitidas pela CET o 
Coelgiado assinalou: 
- Rebaixamentos de calçada apresentados pela CET no doc. 012816510 não atendem 
configuração prevista na ABNT NBR 9050, portanto devem ser revisados; 
- Rebaixamento de calçada  para veículos não se apresentam adequados para a circulação 
de pedestres, principalmente pessoas com deficiência, considerada particularidades tais 
como inclinação, sinalização tátil de piso e desnível junto à guia, portanto deve ser revisto; 
- O Colegiado é favorável ao percurso que mantenha o pedestre pelo menor tempo na 
pista, portanto, maior conveniência das travessias ortogonais à pista apersentadas pela 
SUB SE; 
- A proposta apresentada pela SUB SE para a travessia entre a Praça Vitor del Mazo, Rua 
Mato Grosso e Rua Itacolomy, contempla trajeto com menor distância para travessia da 
pista assim como não exclui a linha de desejo para circulação de pedestres, portanto 
entende o Colegiado ser a mais favorável para aplicação; 
Diante das observações o Colegiado manifestou-se favorável à proposta encaminhada 
pela SUB SE; 
 
SEI – 6060.2019/0000480-5 – Implantação de área de estacionamento                                                       
Rua Pinheiro Guimarães 
Avaliado o presente, o Colegiado deliberou que: 
- Devem ser previstas vagas de estacionamento reservadas para veículos de pessoas com 
deficiência e idosos na proporção e padrão previsto em legislação, recomendada 
implantação próxima ao portão de acesso da escola; 
- Prever travessias de pedestres sinalizadas nas confluências (proximidade da Rua Mario 
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Augusto do Carmo); 
- Devem ser previstos rebaixamentos de calçadas nas esquinas, ou mesmo adequação ao 
padrão da ABNT NBR 905:2015 dos existentes; 
 - Avaliar pertinência de implantação de ilhas nas esquinas; 
- Avaliar possibilidade de implantação de faixa de travessia elevada, próximo ao acesso da 
escola; 
- Esclarecer/prever vagas para motos; 
- Apresentar proposta de aplicação de piso tátil direcional nas calçadas, ou apresentar 
avaliação de linha guia edificada eventualmente existente (alinhamento predial) conforme 
previsto na ABNT NBR 16537; 
- A faixa livre deve corresponder a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da largura total 
da calçada conforme previsto no Decreto nº 58.031/19, observando demais exigências 
contidas no decreto mencionado; 
Solicitou encaminhamento expediente a SUB VP com posterior retorno para avaliação dos 
ajustes em comento. 
 
PA 2004.0.262.916-3 – Certificado de Acessibilidade – Faculdades Metropolitanas Unidas 
Associação Educacional 
O colegiado aceitou a proposta apresentada às folhas 198 a 201, que devem ficar retidas ao 
expediente, e deliberou que seja atendida a Resolução CPA/24/2019 em relação à 
sinalização das vagas de estacionamento reservadas para pessoa com deficiência e de 
Idoso. Solicitou encaminhamento a SEGUR para adoção de providências aplicáveis, com 
posterior retorno do expediente após término das obras, acompanhado de atestado de 
conclusão avalizado por profissional habilitado, para apreciação da concessão do Selo de 
Acessibilidade. 
 
PA 2017-0.014.751-6 – Certificado de Acessibilidade - Caixa Econômica Federal 
O Colegiado considerou o arrazoado juntado pelo interessado ao expediente e deliberou 
pela apresentação de proposta de adequação de acessibilidade para a atividade 
estacionamento, contemplando sanitário e rota acessível do subsolo ao nível da rua. 
 
PA 2008-0.272.122-9 – Certificado de Acessibilidade – Sociedade Hípica Paulista 
Considerando equívoco na concessão do Selo de Acessibilidade número 28/2017 conforme 
ATA CPA 13/2017, o Colegiado deliberou o cancelamento do Selo concedido, salientando 
que o mesmo não foi entregue. Deliberou ainda, aceitar a proposta de adequação 
apresentada às folhas 182 a 195 do presente processo. Solicitou o retorno do expediente à 
SEGUR para providências aplicáveis com posterior retorno a esta Comissão por ocasião do 
término das obras, acompanhado de atestado de conclusão avalizado por profissional 
habilitado, para apreciação da concessão de novo Selo de Acessibilidade. 
 
PA 2018-0.111.804-0 – Certificado de Acessibilidade – Banco Itaú Unibanco S/A 
A Comissão solicitou manter em custódia o Processo Administrativo até ulterior deliberação deste 
Colegiado. 
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PA 2004-0.293.958-8 – Selo de Acessibilidade – Plaza Shopping Empreendimentos Ltda 
O Colegiado manifestou-se desfavorável à concessão do Selo de Acessibilidade por existir 
outro pedido de Certificado ativo em processo administrativo número 2017-0.040.565-5. A 
comissão deliberou o arquivamento do presente processo. 
 
PA 2016-0.112.389-9 – Aprovação de projeto – UPA Pirituba 
O Colegiado manifestou-se desfavorável ao projeto apresentado, visto que não atendeu a 
área de aproximação à porta. 
 
PA 2010-0.217.182-9 – Calçadas região da Barra Funda  – Fórum Trabalhista Ruy Barbosa 
A Comissão deliberou informar ao Poder Judiciário Federal, Ana Maria Contrucci Brito Silva, 
Presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 
que todos os passeios no entorno do Fórum encontram-se em ordem conforme declaração 
da Subprefeitura Lapa,  à fl.99 do presente expediente.  
 
PA 2012-0.226.343-3 – Certificado de Acessibilidade – Internacional Restaurantes do 
Brasil S/A 
A Comissão manifestou-se desfavorável à concessão do Selo de Acessibilidade. Ficou estabelecido 
que o presente processo seja encaminhado à Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme para solicitar 
ao interessado que informe as cotas de níveis, inclusive nas entradas do estabelecimento. 

 
PA 2013-0.317.856-3  – Certificado de Acessibilidade – Morvan Saade 
Considerando lauto técnico apresentado às fls. 134 a 141, o Colegiado deliberou aceitar a 
instalação de plataforma de elevação inclinada para composição de rota acessível. Solicitou 
retorno do expediente a SEGUR para adoção de providências aplicáveis. 
 
PA 2009-0.371.902-5  – Alvará de Funcionamento de Local de Reunião – Via Marques 
Eventos     
A questão do direito adquirido foi eclarecida conforme informação 1455/2018-PGM-AJC, às 
folhas 213 e 214 do presente processo.   
Observando manifestações anteriores deste Colegiado, exaradas às atas juntadas ao 
presente, deliberou-se pela revisão do Certificado de Acessibilidade por falta de vagas 
demarcadas de estacionamento para pessoa com deficiência e ausência de circulação 
vertical acessível. Deverá ser atendida à Resolução CPA/24/2019. 
 
PA 2009-0.102.688-0 – Certificado de Acessibilidade – Banco Itaú  S/A 
Considerando que não foi encontrada faixa de circulação para pedestres mínima de 1,20m 
na área do estacionamento, considerando que não existe área de aproximação  frontal na 
porta do sanitário acessível, a Comissão manifestou-se desfavorável à concessão do Selo 
de Acessibilidade. Solcitou retorno do expediente a SUB BT para adoção de providências 
aplicáveis em relação a certificação emitida. Assinalou atendimento a Resolução 
CPA/24/2019. 
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CONCESSÃO DE SELO DE ACESSIBILIDADE: 
Com base em documentos contidos nos respectivos processos administrativos 
apresentados pelos responsáveis técnicos com a respectiva Anotação ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – ART/RRT, atestando o atendimento das regras de 
acessibilidade dos locais, e com a possibilidade prevista no Decreto Municipal 45.552/2004 
de 29/11/2004 em seu art. 6º de que, na hipótese de ser constatada irregularidade que 
comprometa a acessibilidade, a administração poderá, a qualquer tempo, cassar o 
Certificado de Acessibilidade e recolher o Selo de Acessibilidade, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na legislação pertinente. Observando o § 1º do Art.27 do Decreto 
Municipal 58.031/2017 que estabelece que os Selos de Acessibilidade  terão validade de 10 
anos, contados da data de sua emissão, desde que não ocorram alterações de ordem física 
no imóvel. 
 
Esta Comissão resolve conceder os seguintes Selos de Acessibilidade: 
 
SELO – 67/2019 – PA 2016-0.093.940-2 
Interessado: Buffet Claudio & Paulo Ltda   
Local: Rua Professor Pedreira de Freitas, 944 – Tatuapé - SP 
 
SELO 68/2019 – PA 2008-0.354.949-7 
Interessado: Banco do Brasil S/A  
Local: Rua Salvador Gianetti, 848 – Guaianases - SP 
 
SELO 69/2019 – PA 2009-0.355.330-5 
Interessado: Banco Bradesco S/A  
Local: Rua da Mooca, 2241 – Mooca - SP 
 

OUTROS ASSUNTOS: 
ERRATA – ATA CPA 14/2019 
Em relação ao PA 2017-0.188.044-6, concessão de Selo de Acessibilidade nº 46/2019, para 
constar o endereço Av. Magalhães de Castro, 12.000  SP , e não como constou. 
 
ERRATA – ATA CPA 12/2019 
Em relação ao PA 2012-0.200.630-9, concessão de Selo de Acessibilidade de  nº 44/2019, 
para o Centro Cultural Municipal Santo Amaro – CCSA, local: Av. João Dias, 822, o número 

passará a ser 45/2019, e não como constou. 

 
Em relação ao PA 2003-0.293.082-1, concessão de Selo de Acessibilidade de  nº 45/2019, 
para a Igreja Batista em Vila Salete, local: Rua São Florêncio, 43, o número passará a ser 

44/2019,e não como constou. 
 

Reunião foi encerrada às 17h00. 


