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ATA CPA 34/2020 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA 

Reunião de 14/10/2020 – início: 14h / término: 17:30h. 

 Local: Vídeo Conferência – link:   https://meet.google.com/pqg-bige-hkr 
 

PARTICIPANTES: 

Silvana Serafino Cambiaghi/Presidente CPA ; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB; 

Alexandre Rocha Daud/DECOVI/SP; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; ; Claudio 

Campos/SMPR Clayton Erik Teixeira/SMDU; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SP 

URBANISMO  ; Eduardo Flores Auge/SMPED; Edson Ribeiro/SMJ; Elisa Prado de Assis/IAB;; 

Glauce Teixeira /CMPD; João Carlos da Silva/SMPED; Kaisa Isabel da Silva Santos/IAB; 

Letícia Yoshimoto Simionato/SMG ; Luiz Carlos Frigério/SMT; Matheus Sabadin 

Bueno/SPOBRAS ; Mario Sergio Stefano/SMADS Mel Gatti de Godoy Pereira/SMPED; 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; Telma Maria Gorgulho Pereira Micheletto/CET;  Vera 

Cerqueira Alves Barbosa Galvão Bueno/SMC. 

Convidados:  

Sirlei Huler/SMPED; Nádia Lopes/Arquiteta; Antonio Carlos Tavares; Luis Eduardo Bretas; 

Renata Coradim; Thiago Ferioli; Daniela Arduino Dezidera; Ligia Lambert/SPOBRAS; 

Rogério Romeiro/Arquiteto; Giulia Giu; Wendell Zanconer; 

Faltas justificadas: Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECISP; Guilherme Iseri de Brito/SVMA; 

. 

ASSUNTOS TRATADOS: 

 

SEI 6024.2017/0002956-5 - SMADS – SAS 

Ipiranga Rua João Pedro de Carvalho Neto, 468. 

Apresentado o expediente, a Comissão deliberou esclarecer itens apontados no relatório 

no encaminhamento 034402195, com relação a entrada e a inclinação da rampa. 

 

SEI 6022.2018.0006739-5 – Reurbanização Vale do Anhangabaú 

Foi apreciado os projetos dos quiosques, e observado os questionamentos efetuados 

pela equipe técnica, o Colegiado manifestou-se: 

- considerada avaliação com fundamento na versão 2015 da ABNT NBR 9050; 

- em relação à sinalização tátil e visual de piso nos acessos (circulação de pedestres 
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constituída por rampas, escadas e degraus isolados) atender parâmetros constantes às 

normas técnicas ABNT NBR 16537 e ABNT NBR 9050; 

- em relação aos desníveis compreendidos no intervalo entre 19cm e 60cm, que não se 

constituem preferencialmente em circulação de pedestres, entretanto com possibilidade 

eventual de circulação, ponderada argumentação apresentada por representantes do 

projeto. Foi solicitada a revisão da proposta observando que potencialmente os desníveis 

indicados, trazem prejuízo, ou mesmo risco à utilização dos espaços, não só por pessoas 

com deficiência visual, mas ocasionalmente para todas as pessoas; 

- em relação a proposta de corrimãos, nos desníveis acima de 60cm ou em áreas 

próximas às portas de sanitários, observar necessidade de aplicação de guia de 

balizamento; 

- considerando proposta genérica para configuração de guia de balizamento, solicitou 

atenção à continuidade da guia (inexistência de vãos) junto aos suportes de corrimãos 

existentes ou a serem instalados; 

- em relação ao degrau isolado em conjunto a escada no Quiosque 2, solicitou extensão 

do degrau inferior até o corrimão intermediário proposto; 

- considerando demais itens abordados incidentalmente e constantes no parecer técnico 

pela equipe CADU, observar parâmetros conforme normas técnicas indicadas no 

documento, que deve ser juntado ao expediente. 

 

ASUNTOS GERAIS:  

 

Apresentada a comissão sob a demanda de SEL/PARHIS quanto a alteração nos 

procedimentos contidos no Decreto Municipal 57377:2016, referente à Habitação de 

Interesse Social – HIS e Habitação de Mercado Popular – HMP, foi acordado uma reunião 

prévia, sexta-feira dia 16/10, com a presidente, equipe de PARHIS e alguns membros, para 

elaboração de uma minuta resposta da solicitação a ser apresentada na próxima reunião. 

 

Reunião foi encerrada às 17:30h. 
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