
                                                   
 

 

ATA CPA 16/2021  
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA  
Reunião de 19/05/2021 – início: 14h / término: 17h.  
Local: Vídeo Conferência – Google Meet   
 
 PARTICIPANTES: 
Silvana Serafino Cambiaghi/CAU/Presidente CPA; Sirlei Huler/SMPED/Secretária 
Executiva; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB; Alexandre Rocha Daud- SECOVI-SP; 
Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Aumir de Andrade/SIURB; Claudio Campos/SMSUB; 
Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SPURBANISMO; Lilian Jaha/SMC; Eduardo Flores 
Auge/SMPED; Edson Ribeiro/SMJ; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; Geni 
Sugai/SMC; Guilherme Iseri de Brito/ SVMA; Jessica Valero-SMT; João Carlos da 
Silva/SMPED; Lenita Secco Brandão/CREA; Luiz Masssayuki Sampaio Ito/SME; Mel Gatti 
de Godoy Pereira/CAU-SP; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Priscila Fernandes 
Libonati/SMPED; Renata Camargo K. Czernorucki- PGM;Robinson Xavier de Lima- 
SPTRANS; Silvio Roberto de Arruda Leme -SMT; Telma Maria Gorgulho Pereira 
Micheletto – CET; Vladimir Iszlaji/FECOMERCIO; Walter Rodrigues Filho/SEL/CONTRU. 
Faltas justificadas: Sirlei Huler/SMPED. 
Convidados:  
Ennio Passafini Junior; Isabela Scarpelli Bellemo; Myrna dos Santos Melo; Nádia 
Lopes/Arquiteta; Rogério Romeiro/Arquiteto; Sandra Ramalhoso. 
 
 
ASSUNTOS TRATADOS:  

 

SEI 5010.2021/0004422-8 – Projeto Básico – Terminal Estação Varginha  

Em atenção aos questionamentos apresentados pela equipe técnica com interação do 

representante do órgão solicitante, o Colegiado deliberou: 

- Área embarque e desembarque 

Considerado equipamento, terminal de transporte público, foi solicitada previsão de 

vaga(s) para embarque/desembarque, dotadas de quesitos de acessibilidade 

(rebaixamento para acesso entre outros); 

- Ilhas nas travessias das vias 

Solicitada atenção a largura mínima de 1,50m para circulação de pedestres e ao 

caminhamento lógico, na medida do possível, evitando-se equívoco no 

direcionamento de pessoas com deficiência visual; 

- Plataformas embarque/desembarque internas ao terminal 

Solicitado verificar necessidade permanência sinalização tátil visual de alerta junto aos 

gradis nos limites da largura da plataforma junto aos jardins (a ser indicado em 

desenho da equipe técnica); 

- Lavatório modelo de canto nos sanitários acessíveis. 



                                                   
 

 

Deliberado pelo Colegiado pela substituição da peça modelo lavatório de canto por 

modelo com aproximação frontal, atendendo demais parâmetros constantes em 

norma técnica, em especial espaço confortável para aproximação pessoa em cadeira 

de rodas; 

- Sanitário/Banheiro acessível junto ao bicicletário 

Conhecidos questionamento relator do expediente e argumentação representante do 

interessado, o Colegiado deliberou por prever ao menos um dos sanitários propostos 

com desenho universal. Sugestões de leiaute conforme apontadas em reunião (a ser 

indicado croqui/planta equipe técnica); 

- Porta junto a bilheterias (eclusa segurança) 

Considerada características de uso, o Colegiado deliberou por considerar rotação de 

180° no presente caso específico, prevendo área de aproximação porta (aventada 

hipótese equipamento de automoção). Indicou que a porta da copa justaposta ao 

espaço em avaliação poderá ser em modelo de correr, ou mesmo pela manutenção de 

apenas vão de passagem sem fechamento.  

- Bloqueios 

Sinalização tátil e visual de piso deve direcionar ao(s) bloqueio(s) (necessariamente 

não precisa ser o acessível). 

- Bilheterias 

Considerada características das bilheterias propostas no presente, o Colegiado 

deliberou manter largura do visor como apresentada no projeto, garantido espaço 

com largura de 0,90m do conjunto; 

- Entrada independente sanitário acessível, sanitário comum, vestiário acessível, 

vestiário comum – área funcionários. 

Considerada características dos conjuntos de sanitário, banheiro e vestiário 

funcionários (acessível e comum), embora atenda o previsto em norma técnica, 

recomenda-se estudo com alteração do leiaute/posicionamento do sanitário acessível, 

sanitário comum e vestiário acessível, para maior proximidade entre sanitário acessível 

e vestiário acessível. Considerada característica da edificação e quantidade de 

vestiários acessíveis, solicitada previsão de vestiário com superfície para troca de 

roupa na posição deitada, em ao menos um para cada sexo; 

Demais observações conforme apontadas pela analise da equipe técnica serão 

juntadas ao expediente e acompanhada das plantas com os referentes indicativos para 

atendimento pelo órgão requerente.  

 

 

 



                                                   
 

 

SEI 6065.2019/0000650-3 – Circulação afeto à quadra delimitada pela Rua Dr. Renato 
Paes de Barros, Rua André Gonçalves e Rua Paula Oliveira, Subprefeitura de 
Pinheiros, SP.  
Da apresentação e análise dos documentos deste SEI, o Colegiado recomendou que, 
por meio deste mesmo Processo SEI, seja solicitada à Subprefeitura providencias 
quanto à adequação da circulação nas calçadas citadas no Ofício PJHURB 6365/19 e 
seu anexo. Também, a continuidade das ações fiscais cabíveis ao edifício. Que seja a 
Subprefeitura de Pinheiros informada que estamos oficiando o Ministério Público 
onde, nesse encaminhamento, sejam anexadas as providencias informadas pela 
Subprefeitura que se encontram colocadas neste Processo SEI e o novo 
encaminhamento de CPA supracitado. 
 

SEI 6065.2020/0000507-0 – Vistoria de Acessibilidade Arquitetônica  

Condomínio Edifício Maison de La Concorde  

Apresentado o SEI supracitado, o Colegiado da Comissão Permanente de 

Acessibilidade - CPA obteve ciência do presente processo e solicitou o prosseguimento 

das ações cabíveis da Subprefeitura Vila Mariana, de acordo com o embasamento legal 

disposto no doc. SEI Nº 040770078. 

Diante do exposto, a legislação pertinente dispõe que as edificações residenciais 

multifamiliares estão desobrigadas da obtenção do Certificado de Acessibilidade, 

embora necessitem contemplar a acessibilidade. Dessa forma, deverá ser revisada a 

Informação SUB-VM/CPDU/SFISC Nº 043282363, a qual indica atendimento do artigo 

94 da Lei 16642/2017. 

Salientou que não foi possível de visualizar o conteúdo da Informação SUB-

VM/CPDU/SFISC 040152844. 

 

SEI 6027.2019/0007842-6 – Parque Nascente Ribeirão Colônia – Projeto Básico 
Acessibilidade  
Avaliado o presente processo, o Colegiado concluiu pela manifestação favorável ao 
projeto apresentado.  
 

Reunião encerrada. 


