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ATA CPA 10/2022 
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA  
Reunião de 20/04/2022 – 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 
Gonzalezz / SEME ; Claudio de Campos /SMSUB; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa 
Prado de Assis/IAB; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECISP; Glauce Lusia 
Pauĺa Téixeira/CMPD; João Carlos da Silva /SMPED; Júlia Coelho Dourado/SPObras; 
Marcelo Maschietto/SMJ; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/ SIURB; Maria Cecilia 
Cominato /SMS; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU/SP; Oswaldo Rafael Fantini /SMPED; 
Patricia Bittencourt/ Secovi-SP;  Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Renata Camargo 
Knirsch Czernorucki /PGM; Robinson Xavier de Lima / SPTrans; Ronaldo Bueno Alves de 
Souza/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva /SMUL; Telma Maria Gorgulho Pereira 
Micheletto/CET. 
CONVIDADOS: Rogério Romeiro/Arquiteto; Nadia Lopes/Arquiteta; Fernando Mariano 
da Silva Junior /CRS/Sudeste; Andrea Caruzo/Theatro Municipal; Eduardo Spinazzola; 
Luciana Morais/ Sustenidos/Theatro Municipal; Orthon Hirano/ FTM–Monitoramento; 
Leonardo Camargo Oliveira dos/ Theatro Municipal. 
 
ASSUNTOS TRATADOS:  
Por solicitação da Presidência da Comissão Permanente de Acessibilidade, a reunião foi 
iniciada com leitura da ATA CPA 09 de 13/04/2022, sendo o conteúdo aprovado pelos 
presentes. 

SEI 6065.2022/0000240-6 - Theatro Municipal de São Paulo – TMSP 
Apresentação por representantes do TMSP sobre planejamento para desenvolvimento 
do projeto de acessibilidade arquitetônica. Conforme exposto, as intervenções 
propostas passarão por avaliação dos órgãos de preservação do patrimônio histórico, 
envolvidos previamente a eventual execução. Da mesma forma o projeto executivo 
será encaminhado oportunamente para apreciação e deliberação deste Colegiado. 
Para os itens relacionados a seguir houve manifestação favorável pelo Colegiado na 
forma de diretriz para elaboração do projeto, exceto para itens com indicação 
específica. 
Foi apontado pela equipe técnica CADU que a totalidade do material apresentado não 
foi encaminhada previamente para avaliação da equipe. Solicitou encaminhamento, 
com brevidade, do material para inserção ao processo em epígrafe, e assim 
disponibilizar para apreciação dos membros do Colegiado CPA. 
ELEVADORES 
Após contato com fornecedores do equipamento prosseguem estudos para viabilização 
de vão de porta compatível com mínimo indicado em normas técnicas. Observadas 
dimensões mínimas da cabina conforme Tabela 1 da ABNT NM 313. 
Em prosseguimento da análise sobre instalação de sinalização sonora nos elevadores 
(junto à bilheteria e nos dois aparelhos junto aos camarins) foi indicado que todos os 
equipamentos contarão com a sinalização, entretanto a habilitação ficará condicionada 
à eventual interferência sonora nas salas de espetáculos, ensaios e palco. 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=65379345&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004143&infra_hash=17ff1e79001367a1c4d82942b6dfecc447b978202c20ca3272bed95b9eb46ca6
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Para os elevadores históricos, conforme deliberação constante à ATA CPA 08/2022, 
serão mantidas características físicas dos aparelhos, entretanto serão reposicionadas 
botoeiras para atendimento da altura máxima e inserção de sinalização braile nos 
botões. 
PLATAFORMAS INCLINADAS 
Entrada junto à porte-cochère contará com plataforma inclinada para vencer desnível 
da escada. Na parte externa haverá sobreposição de pavimentação sobre pedras 
aplicadas nas rampas (acesso fachada principal e fachada lateral) para composição de 
rota acessível. Não serão aplicados corrimãos externos nas rampas. Ver deliberação 
anterior conforme ATA CPA 08/2022. 
No acesso ao Bar dos Arcos, prossegue avaliação de viabilidade de instalação da 
plataforma inclinada, considerada situação da rota de fuga na escada objeto da 
instalação. Na opção por instalação deste tipo equipamento, foi solicitado avaliar 
largura do modelo para acesso pela lateral. 
VARANDA LATERAL – RESTAURANTE 
Aceita proposta para implantação de piso elevado parcial na varanda, para composição 
de rota acessível e acesso integral ao ambiente. Contará com rampa com inclinação de 
5,20%. Ponderado caso específico com limitações de intervenção considerando 
instalações originais de gradis e adornos das colunas nas paredes laterais, por se tratar 
de bem tombado, foi aceita não previsão para instalação de corrimãos nas laterais na 
rampa, considerada inclinação próxima à de plano inclinado.  
SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 
Em prosseguimento da análise da proposta para adequação de dois sanitários 
acessíveis junto ao Hall das Autoridades, foi arrazoado pelos representantes do TMSP 
sobre possibilidade da adequação de apenas um dos sanitários, após resultado de 
consulta inicial sobre o tema junto à equipe de órgão de preservação do patrimônio 
histórico, indicando preservação das características existentes de ao menos um dos 
ambientes. O Colegiado solicitou manifestação formal do(s) órgão(s) envolvido(s) sobre 
o caso para nova deliberação. Em eventual alteração para apenas um sanitário 
acessível no segundo pavimento, solicitou estudo para que as bacias sanitárias, áreas 
de transferência e barras de apoio sejam posicionadas simetricamente opostas, em 
relação ao sanitário existente no primeiro pavimento, contemplando todas as formas 
de transferência para a bacia, para atender a uma gama maior de necessidades das 
pessoas com deficiência. 
PLATEIA  
Será apresentada em reunião futura, proposta para a quantificação e distribuição de 
espaços reservados para PCR na platéia. 
 
SEI 6018.2022/0014055-1- Locação de imóvel - Coordenadoria Regional de Saúde 
Sudeste - Rua Uicó, 124. 
Analisado o expediente, o Colegiado deliberou que o processo SEI deverá retornar à 
unidade de origem visando a adequação do projeto de acessibilidade ao relatório de 
análise número 061834140 com apresentação de eventuais justificativas e 
esclarecimentos para deliberação posterior desta Comissão. 
 
Reunião encerrada. 


