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ATA CPA 01/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA  

Reunião de 02/02/2022 – início: 14h / término: 17h.  

Local: Vídeo Conferência – Google Meet  

 

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA ; Sirlei 

Huler/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Carlos 

Alberto Angeli/SMT ; Claudio de Campos /SMSUB; Cristina T. S. Laiza/SPURBANISMO; 

Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado de Assis / IAB-SP ; Geni Sugai/SMC; 

Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; Glauce Lusia Paula Teixeira/CMPD; Guilherme 

Iseri de Brito/SVMA;  João Carlos da Silva/SMPED; Júlia Coelho Dourado/ SPObras;  

Juliana Paviato/FECOMERCIO; Lili L. Bornsztein/CET; Luiz Massayuki Sampaio Ito/SME; 

Marcelo Maschietto/SMJ; Maria Cecilia Cominato /SMS; Mel Gatti de Godoy 

Pereira/CAU-SP; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; 

Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Ronaldo Bueno Alves de Souza/ SMT/AT. 

FALTA JUSTIFICADA: Robinson Xavier de Lima/SPTRANS 

CONVIDADOS: Camila Spielmann/SMC; Jefferson Oliveira; Rogério Romeiro/Arquiteto. 

 

ASSUNTOS TRATADOS:  

PE 2019-0.042.624-9 – Digo Guta Participações Ltda. – Alvará de Aprovação de 

Reforma  

Avaliada a solicitação, projeto e documentos apresentados, o Colegiado observou que 

uso restrito, se caracteriza pelo descrito na ABNT NBR 9050 - item 3.1.38, portanto não 

compatível com a área e configuração representada em planta. Observou indicação de 

classificação de uso nR1 – 6 – Serviços profissionais e enquadramento das atividades 

não residenciais segundo os grupos de atividades conforme anexo único do decreto nº 

57.378, de 13 de outubro de 2016, ressaltando o contido no Anexo I integrante do 

Decreto nº 57.776/17 - item 4.B.4.1 inciso I, acerca da não aplicação de dispensa das 

condições de acessibilidade. Pelo exposto, manifestou-se desfavorável ao solicitado. 

 

SEI 6022.2020/0000691-8 – Licitação: obra pública Aprovação de Acessibilidade junto 

à CPA – Unidade: CEU Taipas  

Apreciado projeto, o Colegiado da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA 

manifestou-se favorável à proposta de implantação apresentada. 

 

SEI 6025.2021/0009976-0 - Acessibilidade: Aprovação de Projeto de Obra Pública - 

Biblioteca Cora Coralina  

Apreciado projeto, o Colegiado da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA 

manifestou-se favorável à proposta de adaptação de acessibilidade apresentada. 
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SEI 6025.2021/0023203-7 – Projeto -  Teatro João Caetano  

Apresentado o projeto, o Colegiado observou:  

1.  Porta da cabine – demonstrar que o vão livre está garantido; 

2.  Passagem entre cabines de luz e som – demonstrar que o vão livre está garantido;  

3.  Lavatório e mictório em coletivos – garantir ao menos um adaptado por conjunto, 

próximos ao acesso; 

4.  Adequar símbolos SIA que se encontram invertidos e em versão antiga; 

5.  Adequar com lavatório o banheiro acessível no camarim; 

6.  Portas de folha simples, garantir que os vãos livres estão garantidos; 

7.  Portas de folha dupla, garantir que ao menos uma folha garanta vão livre; 

8.  Apresentar como será feita a sinalização de porta e parede; 

9. Retirar sinalização visual e tátil no piso (pisos táteis de alerta) junto às portas 

comuns visto que as normas não prevêem (manter em frente a equipamentos 

eletromecânicos como prevê a norma); 

10. Rever posição de planta/diretório tátil (mapa tátil) visto que não deve haver 

derivação de piso direcional antes dele. Atentar-se de que a planta tátil/diretório tátil 

esteja disposta em mesma orientação (norte/norte) ao lugar; 

11.  Piso direcional e alerta (nos desvios) devem ter mesma cor. Em projeto aparentam 

ter cor diferente; 

12. Apresentar graficamente a previsão de guias de balizamento e que os corrimãos 

têm sua estrutura apoiada sobre as guias ou outra solução desde que não apoiados na 

própria rampa que deve estar livre; 

13.  Demonstrar graficamente sinalização de degraus, no piso e no espelho; 

14.  Adequar pisos de alerta em degraus isolados/escadas/rampas ao vão para indicar 

ao usuário melhor posicionamento;  

15. Apresentar graficamente a questão das extensões de corrimão (norma prevê 

mínimo de 30 cm); 

16.  Rever pisos táteis nos patamares de escada que não apresentam dimensão inferior 

a 2,10 m; 

17.  Apresentar graficamente a bilheteria; 

18. Rever área de embarque/desembarque conforme vagas de carga/descarga da 

Avenida Paulista. 

Sugerido inserir sinalização visual no piso da projeção da porta do sanitário acessível 

uma vez aberta e que avança na circulação de acesso à platéia conforme fez o TEATRO 

VIVO. 

Assim, o Colegiado aguarda que as peças gráficas sejam adequadas às normas técnicas 

de acessibilidade (NBR9050, NBR16.537 e NBR15.599) e que o presente processo 

retorne à esta Comissão para nova consulta e deliberação. 
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SEI 6065.2021/0000351-6 – Ausência de acessibilidade – Terminal Barra Funda 

Apresentado o processo, o colegiado solicitou sua reapresentação  na próxima reunião 

para deliberação final. 

Outros assuntos: 

SEI 6022.2020/0000691-8 – Licitação: obra pública Aprovação de Acessibilidade junto 

à CPA – Unidade: CEU Taipas  

O Colegiado da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA recomendou que o 

rebaixamento com fins de travessia, tenha o comprimento total da faixa de pedestre.  

Observou que o piso tátil de alerta do rebaixamento deverá ter largura entre 0,40 m a 

0,60 m, conforme item 6.6 da norma ABNT NBR 16537. 

Reunião encerrada. 
 
 


