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ATA CPA 24/2020 

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA 
Reunião de 05/08/2020 – início: 14h/término: 17h00. 
Local: Vídeo Conferência – link:   https://meet.google.com/fuc-yedm-nwy 

  
PARTICIPANTES: 

Silvana Serafino Cambiaghi/PRESIDENTE CPA; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB/SP; 
Amanda Morelli Rodrigues /SEHAB; Aracy Bernardes Van Den Berg/ PRODAM; Elisa Prado 
de Assis/IAB; Claudio Campos/ SMSUB; Cristina T. S. Laiza/SPURBNISMO; Edson 
Ribeiro/SMJ; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado de Assis/IAB; Gerisvaldo Ferreira da 
Silva;CRECISP; Guilherme Brito/SVMA; João Carlos da Silva/SMPED; Kaísa Isabel 
Santos/IAB; Luiz Carlos Frigerio/SMT; Maria Cecília Cominato/SMS; Matheus Sabadin 
Bueno/SPOBRAS; Moira de Castro Vasconcellos/FECOMERCIO; Oswaldo Rafael 
Fantini/SMPED; Patrícia Bittencourt/SECOV/SP; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; roseli 
Aparecida Andrade Pires/SMG; Rosemeiry Leite da Silva/CET Telma Maria Gorgulho 
Pereira Micheletto/CET; Vera Cerqueira Alves Barbosa galvão bueno/ SMC; Walther 
Rodrigues/SEGUR. 
Falta justificada: 
Olga Maria Soares e Gross/SEL/SMDU 
Convidados:  
Marinalva Cruz – SMPED ; Myrna dos Santos Mello /SMPED; Nádia Lopes/Arquiteta; Luis 

Fisberg/Arquiteto; Sandra Ramalho ; Anderson Souza (interprete de libras); Charles 

Charles (intérprete de libras) Cristiane Rideiro Vivanco Ferreira; Mel Godoy/Arquiteta; 

Eduardo Jurado/SMPED; Juliana Westmann Del Poente/SMPED; Laila Sankari/SMPED;. 

ASSUNTOS TRATADOS: 
 

SEI 6060.2020/0001383-0 - Revitalização da Praça Antonio Daneleviz -“ RATO” 
Apresentado o expediente, o Colegiado apontou ajustes necessários ao projeto: 

- Prever rota acessível à quadra poliesportiva, com trajeto livre de degraus, incluindo a 

soleira do portão de acesso; 

- Portão de acesso à quadra deverá possuir largura mínima de 1,00m; 

- Prever rota acessível aos bancos com trajeto contínuo em piso estável que não provoque 

trepidação em equipamentos com rodas; 

- Instalação de bancos e mesas - deve ser observada rota acessível para alcance do 

mobiliário; 

- Garantir um M.R. (espaço para cadeira de rodas) ao lado dos assentos fixos, sem 

interferir com a faixa livre de circulação; 

https://meet.google.com/fuc-yedm-nwy
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- Garantir no mínimo uma mesa para jogos ou refeição acessível, observando: um M.R. 

posicionado para a aproximação frontal, circulação adjacente que permita giro de 180° à 

P.C.R., altura de tampo entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado, sob o tampo a largura livre 

mínima de 0,80 m, altura livre mínima de 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,50 m 

para possibilitar que as P.C.R. avancem sob a mesa ou superfície; 

- Prever faixa livre de circulação com largura mínima de 1,20m na calçada adjacente à 

praça. Junto ao poste existente, a largura poderá ser reduzida ao mínimo de 0,80m. 

Eventualmente, para atendimento da disposição mencionada, poderá ser instada a 

Companhia de Engenharia de Tráfego – CET – para avaliação de implantação de passeio 

verde na pista de rolamento. Avaliar, para alargamento da calçada, reposicionamento da 

mureta da quadra para garantir largura mínima de 1,20m de faixa livre; 

- Prever rebaixamento de calçada para acesso à praça, considerando eventual implantação 

de passeio verde. 

Conforme memorial inserido ao expediente, deve ser previsto brinquedo acessível - 

instalação de equipamentos de playground em atendimento à lei 16.387/16 que 

determina a disponibilização de brinquedos adaptados ao uso de crianças com deficiência 

em parques e áreas de lazer infantil, públicos e privados. 

 

Avaliação da minuta da Resolução CPA/SMPED/029/2020  

Avaliação da minuta da Resolução CPA/SMPED/029/2020 (que dispõe sobre a 
padronização dos formulários de cadastro ou pré-inscrição, itens referentes à 
identificação de pessoas com deficiência e aos recursos de acessibilidade necessários, 
para participação de todos em igualdade de condições, em cursos, eventos, palestras, 
treinamentos, workshops, reuniões e atividades públicas oferecidos pela administração 
direta e indireta da Cidade de São Paulo) com as considerações e observações feitas pelo 
Colegiado e convidados na 22ª Reunião da CPA e através do link:  
https://drive.google.com/file/d/15U5aNRjUozTXBp-i99p9TdIc_b_ESVra/view?usp=sharing 
Durante a reunião online, a Comissão discutiu, analisou e determinou: 
- que os questionamentos 1. Você é pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade 
reduzida?; 2. Como você se identifica?; 3. Você faz uso de cadeira de rodas ou de outro 
meio auxiliar de locomoção próprio? e 4. Necessita de algum recurso de acessibilidade 
comunicacional?, assim como suas respectivas alternativas estão em sua versão final e 
devidamente deliberados. 
Por conta da peculiaridade e relevância do assunto, a minuta será novamente 
disponibilizada em:  
https://drive.google.com/file/d/1A1zZNk26pTouRRVViKcXKIGpRPHLjEiE/view?usp=sharing 
e o Colegiado deverá verificá-la, observando em especial, os seguintes itens:  
- avaliação referente à quantificação de acompanhante (questionamento 5);  

https://drive.google.com/file/d/15U5aNRjUozTXBp-i99p9TdIc_b_ESVra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A1zZNk26pTouRRVViKcXKIGpRPHLjEiE/view?usp=sharing
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- avaliação da definição: aro magnético;  
- avaliação da definição: legenda descritiva ; 
- avaliação da definição: sistema FM; e 
- demais considerações, sugestões e alterações visando a melhoria do documento. 
 

SEI 7410.2020/002767-4  
Pedido de demarcação de vagas reservadas próximas a Rua Estado De Israel, 636 
Deliberou-se pelo encaminhamento deste SEI para a Gerência de Planejamento da CET.  
 
SEI 6027.2020/0003617-2 
Parque Linear Aristocrata 
Tratando somente de questões da arquibancada, foram recebidas ainda algumas 
propostas de adequação, com CPA aguardando, por SVMA, novo e completo recebimento 
do projeto do Parque para deliberar sua manifestação em futura reunião.  
  
Reunião foi encerrada às 17:00h. 

 


