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ATA CPA 07/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA  

Reunião de 30/03/2022 – 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; 

Angelica R Gonzalez /SEME; Claudio de Campos /SMSUB; Cristina T. S. 

Laiza/SPURBANISMO; Edilson Flausino /smped; Eduardo Flores  Auge/SMPED; Geni 

Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECISP; Glauce Lusia Paula Teixeira/CMPD;  

João Carlos da Silva /SMPED; Júlia Coelho Dourado/SPObras; Kaísa Isabel Santos /IAB; 

Luiz Massayuki Sampaio Ito/ SME; Marcelo Maschietto/SMJ; Marcelo Panico/Dorina 

Nowil; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU/SP; 

Olavo de Almeida Soares/GCMI; Oswaldo Rafael Fantini /SMPED; Priscila Fernandes 

Libonati/SMPED; Renata Camargo Knirsch Czernorucki /PGM; Robinson Xavier de 

Lima/ SPTrans; Telma Maria Gorgulho Pereira Micheletto/CET 

FALTA JUSTIFICADA: Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL;  

CONVIDADOS: Bárbara Barbosa Leite Yadoya / SVMA ; Rogério Romeiro/Arquiteto; 

Sandra Ramalhoso/ Associação G-14/ Sarita Genovez/ UPPH Condephaat; Luiz 

Sampaio; Andrea Caruzo/(Teatro Municipal); Eduardo Spinazzola; Luciana Pitombo; 

Nadia Lopes/Arquiteta; Paula Rubez;  

 

ASSUNTOS TRATADOS:  

Por solicitação da Presidência da Comissão Permanente de Acessibilidade, a reunião foi 

iniciada com leitura da ATA CPA 06 de 23/03/2022, sendo o conteúdo aprovado pelos 

presentes. 

 

SEI 8510.2020/0000429-8 – Teatro Municipal de São Paulo 

Considerando o processo instaurado pelo Ministério Público Estadual, com 

envolvimento às questões de acessibilidade, o colegiado deliberou por reservar espaço 

nas reuniões do mês de abril de 2022 para os assuntos apresentados pelo Teatro 

Municipal de São Paulo com prévio encaminhamento de documentos por meio do      

e-mail cpasmped@prefeitura.sp.gov.br para análise da equipe técnica da Coordenação 

de Acessibilidade e Desenho Universal (CADU) da Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência (SMPED). 

Do processo SEI supra mencionado, referente à modernização dos elevadores das 

áreas técnicas do Teatro Municipal de São Paulo:                                                                                                                                     

As portas dos elevadores deverão ter vão livre mínimo de 0,80m. Na impraticabilidade 

técnica, deverá ser apresentado Laudo Técnico assinado por profissional habilitado, 

juntando a respectiva RRT, ou ART, demonstrando os impedimentos estruturais que 
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impeçam a adoção do vão estabelecido em normas para avaliação desta CPA. 

Foi avaliada também a questão relativa aos corrimãos internos, onde o Colegiado 

assim deliberou:  

1) de forma preliminar, podendo ser reavaliado no caso a caso futuramente, pela 

necessidade de duas alturas de corrimão quando do lado junto às paredes;  

2) particularmente quanto aos corrimãos centrais, face características especiais, nos 

casos com interesse de serem preservados face alegações dos órgãos do Patrimônio, 

pela dispensa de adicionais corrimãos;  

3) embora citações acima, que requer ainda avaliação escada por escada, caso a caso 

quando mais desenvolvidas as propostas;  

4) que a escada do backstage não foi avaliada nem apresentada imagem ou proposta. 

 

SEI 6027.2021/0013521-0 – Parque dos Eucaliptos  

Pós apresentação do projeto o Colegiado observou - do que foi encaminhado - onde 

temos que não foram respondidas observações constantes na Informação 054863885 

e onde permanecemos aguardando resposta, alguns itens a serem revisados pela 

SVMA, a seguir: 1) prever vestiário acessível com troca na posição deitada para uso do 

público; 2) inserir cotas de posição dos corrimãos junto a quina dos degraus em 

degraus isolados e escada – hoje constam alturas somente nos patamares; 3) rever 

patamares nas rampas garantindo mínimo 1,20m X 1,20m com Módulo de referência 

(MR) perpendicular à rampa; 4) prever laterais da rampa que não se apresentam iguais 

tornando a rampa oblíqua e não adequada por provocar torção da cadeira de rodas; 5) 

rever rampa para cota 755,30 para a garantir rota acessível à arquibancada e 

contemplação com vista à pintura informada; 6) rever portas onde o vão livre mínimo 

não se encontra efetivamente garantido – exemplo: PORTA P01N; 7) acrescentar cotas 

de nível de forma a demonstrar garantida rota acessível entre ambientes, tanto desde 

externo quanto interno ou, se houver desnível/degrau, demonstrar tratamento 

previsto; 8) adequar puxadores horizontais e/ou verticais – também dos armários – à 

norma técnica; 9) como citado em reunião, demonstrar percursos com linhas em cores 

diferentes para melhor e mais visível análise das propostas; 10) rever guias de 

balizamento nas rampas e escadas.  

Assim, após inserção das adequações à norma técnica e/ou fundamentos técnicos da 

impossibilidade do atendimento dos itens acima e da manifestação anterior, 

informação 054863885, seja devolvido este Processo SEI para este Colegiado da CPA 

para nova análise que por ora se encontra pendente. 
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SEI 1010.2020/0001924-7 - Carlos Lopez Pereira 

Tendo em vista o e-mail da CET, constante no documento SEI 056161666 e 

considerando a NOTA 2 do próprio documento: “O Certificado de Acessibilidade pode 

ser cancelado a qualquer tempo, desde que comprovada a inadequação da edificação 

à acessibilidade da pessoa com deficiência”, o Colegiado da Comissão Permanente de 

Acessibilidade não reconhece a validade do Certificado de Acessibilidade nº 

2022/02052-00, constante no documento SEI 060042073.  

Dessa forma, cabe a revisão do Certificado de Acessibilidade quando constatada a 

inadequação da edificação aos critérios de acessibilidade por parecer conclusivo da 

Comissão Permanente de Acessibilidade- CPA, nos termos do inciso XV § 3º do Art. 27 

do Decreto Municipal nº 58.031/2017.  

A inadequação acima mencionada é relativa à regularização das vagas reservadas para 

pessoa com deficiência e da pessoa idosa junto à CET, em atendimento à RESOLUÇÃO 

CPA/SMPED/024/2019, onde somente serão consideradas vagas reservadas de 

estacionamento para pessoa com deficiência, aquela que possui o “LAUDO DE 

APROVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VAGAS PARA DEFICIENTE E IDOSO”. Acrescentou que 

o endereço não foi encontrado na “RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COM 

SINALIZAÇÃO DE VAGAS APROVADAS NA CET”, publicada no link 

http://cetsp1.cetsp.com.br/consulta/SinalizacaoVagasLaudos.aspx. 

Pelo exposto, deverá ser encaminhado o presente processo à Subprefeitura Mooca 

para cassação do referido Certificado de Acessibilidade. 

 

Nota de Falecimento 

A Presidência da Comissão Permanente de Acessibilidade comunica ao Colegiado, o 

falecimento do servidor da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – 

SMUL,  Walther Rodrigues Filho, quem muito contribuiu com essa Comissão, ocorrido 

no dia 27/03/2022.  

Foi feito um minuto de silêncio em sua homenagem. 

 
Reunião encerrada. 
 

 

 

http://cetsp1.cetsp.com.br/consulta/SinalizacaoVagasLaudos.aspx

