
                                                   
 

 

ATA CPA 24/2021  
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA  

Reunião de 14/07/2021 – início: 14h / término: 17h.  

Local: Vídeo Conferência  

 

PARTICIPANTES: 

Silvana Serafino Cambiaghi/CAU/Presidente CPA; Cristina Tokie Sannomiya 

Laiza/SPURBANISMO; Elisa Prado de Assis/IAB;  Geni Takeuchi Sugai/SMC; Glauce Lusia 

Paula Teixeira /CMPD; Jessica Valero Pereira/SMT; João Carlos da Silva/SMPED; Julia 

Coelho Dourado/SPOBRAS; Lili Bornstztein/CET; Lenita Secco Brandão/CREA; Marcelo 

Panico/Dorina Nowil; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Maria Cecília 

Cominato/SMS; Mario Sergio Stefano/SMADS;Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; 

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

Libonati/SMPED; Regina Celia da Silveira Santana/SMJ; Renata Camargo K. 

Czernorucki/PGM; Robinson Xavier de Lima/SPTRANS; Walter Rodrigues 

Filho/SMUL/CONTRU; Vladimir Iszlaji/FECOMERCIO. 

Faltas justificadas: Edson Ribeiro/SMJ; Claudio Campos/SMSUB; Guilherme Iseri de 

Brito/SVMA. 

Convidados:  Nádia Lopes; Rogério Romeiro; Myrna dos Santos Melo/SMPED; Letícia 

Yoshimoto Simionato/SEGES; Luciana Pitombo/URBIA; Alexandre Ronconi; Antonia 

Ribeiro Guglielmi/SPOBRAS; Lígia Basso Lamberti/SPOBRAS; Marcelo Zaidler 

/SPObras/Egis/Zoldesign; Ricardo Gaspari/Egis Engenharia; Bárbara 

Yadoya/CGPABI/SVMA; Jose Rosa/SPObras; Alexandre Ronconi/URBIA; Heraldo 

Guiaro/SVMA; Bárbara Yadoya/CGPABI/SVMA; 

 

ASSUNTOS TRATADOS:  

 

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

foi iniciada com leitura da ATA CPA 23 da reunião de 07/07/2021, sendo o conteúdo 

aprovado pelos presentes. 

 

SEI 7810.2018/0000907-3 - Requalificação Calçadões - Sinalização Turística do 

Triângulo Histórico.  

Apreciada nova proposta conceitual de mesa tátil para compor o projeto de Sinalização 

Turística do Triângulo Histórico, o Colegiado manifestou-se favorável às diretrizes 

apresentadas pela equipe SP-OBRAS/DPR/DPR/NGLI e pelo projetista para 

desenvolvimento de projeto executivo conforme projeto básico apresentado.  

 



                                                   
 

 

SEI 6065.2021/0000300-1 – Consulta a CPA referente instalação de Plataforma 

Inclinada para acesso ao heliponto do Edifício Faria Lima Financial Center - Av. 

Brigadeiro Faria Lima, 3400. 

A instalação de plataforma elevatória de percurso inclinado, junto à escada que vence 

o desnível entre a cota 818,76, onde se localiza a sala de espera, até a cota 821,81 com 

o restante do percurso até a área de toque (cota 822,81) sendo realizado através de 

rampa fixa com inclinação inferior a 5% conforme projeto apresentado recebeu 

Parecer Favorável condicionado a: 

1- Apresentação do Registro de Responsabilidade Técnica- RRT /CAU referente as 

declarações apresentadas na inicial pelo arquiteto Fabrício de Aragão Pimenta/CAU SP 

A20167-7; 

2- Avaliação e validação das demais exigências legais pertinentes ao assunto a ser feito 

por SMUL/CONTRU; 

 

SEI 6065.2021/0000374-5 - ESCOLAS MÓVEIS SESI e SENAI - Consulta de equipamento 

plataforma de elevação para caminhão adaptado escola móvel 

Apresentado material com duas propostas de modelos de plataforma elevatória, 

considerando ausência de elementos para perfeita avaliação dos equipamentos, o 

Colegiado manifestou-se pelo cumprimento normativo. 

 

SEI 6065.2018/0000884-9 – Ofício nº 5675/18 PJHURB/18 (MPSP) – Rebaixamentos 

em travessias sinalizadas - entorno Av. Dr. Ussiel Cirilo, 225 

Apresentado o SEI supracitado, a Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA 

concluiu pela manifestação favorável ao projeto. 

 

SEI 6065.2019/0000533-7 – SMPED – Vistoria de Acessibilidade Arquitetônica do 

Delboni – Unidade Tatuapé 

Apresentado o SEI supracitado, o Colegiado da Comissão Permanente de 

Acessibilidade - CPA obteve ciência das providências constantes no presente processo 

e solicitou o prosseguimento das ações cabíveis da Subprefeitura Mooca. 

Mantém acompanhante o SEI 6046.2021/0002099-9. 

 

Consulta procedimento para requerimento de Selo de Acessibilidade Arquitetônica – 

Equipe Técnica 

Após exposição da equipe técnica acerca da necessidade de ajustes nos procedimentos 

para solicitação de Selo de Acessibilidade Arquitetônica por parte dos munícipes, o 

Colegiado apontou como documentação básica para acompanhar o requerimento: - 

Identificação do imóvel objeto do pedido; - Identificação e qualificação do requerente; 



                                                   
 

 

- Cópia do Certificado de Acessibilidade ou Certificado de Conclusão do local; - Cópia 

das plantas que acompanham o certificado apresentado. Poderão ser solicitados 

documentos ou informações complementares, considerando que a avaliação não se 

esgota apenas pela apresentação dos documentos ora indicados. Lembrada 

deliberação anterior sobre o tema (ATA CPA 06/2018). Solicitou que a equipe técnica 

encaminhe junto à equipe administrativa demais ajustes eventualmente necessários, 

considerando requerimento por meio de expediente eletrônico.  

 

Consulta instalação de elevadores em edificação existente 

Considerado teor da consulta, o Colegiado observou que pode ser instado a 

manifestar-se sobre o tema por meio de expediente administrativo a ser encaminhado 

pela unidade responsável pelo licenciamento edilício ou de licenciamento da 

instalação do equipamento, não sendo possível consulta apartada a Comissão como 

dirigida. 

 

PE 2020-0.006.147-4 - Tridel Inc. e Adm de bens próprios S/C Ltda. - Alvará de 

Aprovação de Reforma e Regularização 

Avaliado preliminarmente o expediente, o Colegiado solicitou informações 

complementares à equipe técnica, para subsidiar deliberação em próxima reunião. 

 

Reunião encerrada. 

 
 
 
 
 


