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Ata da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA, 1 

realizada aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, com início às catorze 2 

horas e trinta e cinco minutos em segunda chamada, nas dependências do Auditório I da 3 

OAB Subseção Santos, situado na Praça José Bonifácio, número cinquenta e cinco, 4 

Centro Histórico em Santos, São Paulo. Participantes: Cristiane Zamari – 5 

CODEP/SEGOV (Titular), Tiago Leal dos Santos – CODEP/SEGOV (Suplente),  6 

Carolina Maylart de Lima – 1º SIEDI (Titular), Juliana Cunha Carlini – 1º SIEDI 7 

(Suplente), Fabiana Ramos Garcia Pires – SESERP (Titular),  Veridiana Nobre Lopes 8 

Teixeira – SEDURB (Titular), Fabio de Oliveira Franco – SEMAM (Titular), Maria Helena 9 

NG – SEMAM (Suplente), Rosângela Candido Salgueiro – CET (Titular), Paula Abreu 10 

da Silva Leal – SEECTUR (Titular), Cristiane Simões Gameiro Guedes – SEDUC 11 

(Titular), José Cícero França da Silva – SEMES (Suplente), Vanderlei Hassan – 12 

SECULT (Titular), Mário Jorge Santos de Carvalho Vilhena – SMS (Suplente) e 13 

Frederico Guilherme de Moura Karaoglan – CONDEPASA (Titular). Verificação da lista 14 

de presença acostada a esta Ata, que foi assinada pelos membros presentes e por 15 

convidada. Ausências justificadas estarão registradas na lista de presença. Iniciada a 16 

reunião, a Senhora Coordenadora Cristiane Zamari cumprimenta os presentes, o Senhor 17 

Tiago Leal dos Santos, Secretário, entrega Lista de Presença para assinatura dos 18 

Membros da Comissão. Logo após coloca-se em pauta os itens a serem discutidos para a 19 

referida reunião, conforme publicação em Diário Oficial. 1) Aprovação da Ata da 20 

Reunião do dia 09/06/2022. 2) Apresentação de Projetos de Acessibilidade pelos 21 

Membros da SIEDI. 3) Análise do Decreto Federal nº 9.451 de 26/07/2018 e Projetos 22 

de Edificações Multifamiliares. 4) Acessibilidade de projetos e obras em andamento 23 

das respectivas Secretarias. 5) Assuntos Gerais. Item um - Aprovação da Ata da 24 

Reunião do dia 09/06/2022. A Coordenadora pergunta aos integrantes presentes se há a 25 

necessidade da leitura da Ata de Junho. Os integrantes afirmam não haver necessidade 26 

da leitura, em razão do envio antecipado por e-mail. A Ata da Reunião de 09/06/2022 por 27 

unanimidade foi aprovada. Item dois - Apresentação de Projetos de Acessibilidade 28 

pelos Membros da SIEDI. A Senhora Cristiane Zamari inicia o Item dois da Pauta 29 

informando que as integrantes da SIEDI que apresentarão este item são as senhoras 30 

Carolina Maylart de Lima e Juliana Cunha Carlini. A Senhora Carolina Maylart de Lima 31 

explica que trouxe dois Projetos para esta apresentação, um da Saúde e outro da 32 

Assistência Social. 2.1) Item dois ponto um - Apresentação do Projeto de reforma do 33 
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Ambulatório de Especialidades da Zona Noroeste - AMBESP-ZNO: A Senhora 34 

Carolina Maylart de Lima inicia a explanação pelo Projeto de implantação do Centro de 35 

Especialidades Odontológicas – CEO na AMBESP-ZNO, pondera que o Equipamento já 36 

existe e portanto se trata de uma reforma. Fica localizado na Zona Noroeste, próximo ao 37 

complexo hospitalar, no bairro Castelo. Trata-se de uma intervenção de aproximadamente 38 

500m², sendo do térreo e mais um pavimento. Informa que deverão realizar algumas 39 

adaptações para comportar as instalações de odontologia e algumas adequações de 40 

acessibilidade, resumindo as intervenções dessa obra. A Senhora Juliana Cunha Carlini 41 

contextualiza a apresentação informando que a respeito do Acesso ao Edifício, por ser 42 

uma reforma já fizeram uma previsão de trocar o mosaico por concreto e reinstalar novas 43 

peças de piso tátil, contemplando a rampa de acesso e calçada. Foi trazido pelas 44 

integrantes a Planta física do projeto e algumas imagens e outras plantas foram 45 

transmitidas por projeção para os técnicos e demais integrantes analisarem e tomarem 46 

ciência da iniciativa. Sobre a parte interna demonstrou como se dariam os novos acessos. 47 

O balcão de atendimento atualmente é muito alto, e estão contemplando a mudança do 48 

mobiliário de forma que se adeque acessivelmente. Aborda que a acessibilidade vertical 49 

se dará pelo elevador e haverá banheiros acessíveis no térreo e no primeiro andar. 50 

Também demonstra a proposta de uma sala de atendimento odontológico que possuirá 51 

tamanho adequado para a circulação e conforto de cadeirantes. Relata-se que foi 52 

considerado a criação de um jardim e espaços mais humanizados com a finalidade de 53 

melhor acolhimento de autistas, por exemplo. Informa que já estão incluídas as placas de 54 

identificação dos locais do espaço com pictogramas e as placas em braile ficarão ao lado. 55 

2.2) Item dois ponto dois - Apresentação do Projeto de reforma para implantação da 56 

Casa da Mulher: A Senhora Carolina Maylart de Lima dá continuidade à apresentação e 57 

aborda o Projeto de reforma para implantação da Casa da Mulher, que seria um 58 

Equipamento de apoio à mulheres que sofreram algum tipo de violência física ou 59 

psicológica, que estejam em situação de risco. Explica que o espaço será para um 60 

Programa que oferece além do apoio jurídico, psicológico e terapia, também oferecerá 61 

salas para profissionalização das atendidas, como cursos de costura, artesanato e 62 

diversas oficinas de capacitação. Será uma intervenção de aproximadamente 700m², 63 

sendo térreo e mais um pavimento também. Fica localizado próximo do Arena Santos, na 64 

Rangel Pestana. A premissa desta reforma é a mesma da anterior, prover acessibilidade. 65 

Trata-se de um casarão antigo elevado em relação ao nível da rua. Foi criado uma rampa 66 

de acesso nova, modificando uma janela, transformando-a em porta. A Senhora Juliana 67 
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Cunha Carlini inicia a demonstração das Plantas e aponta para os melhores locais de 68 

rampa que foi pensado para este Projeto. Este edifício não pode sofrer alterações na 69 

fachada, porém algumas alterações internas foram necessárias para prover a 70 

acessibilidade, contudo foi evitado o maior número possível de demolições internas de 71 

alvenaria, para tentar manter as divisões atuais. Explica que para atender esse Programa, 72 

haverá duas possibilidades de acesso, uma entrada para quem precisa dos atendimentos 73 

psicossociais e jurídico e uma outra entrada para as oficinas e capacitações para o 74 

mercado de trabalho, fazendo com que haja de certa forma duas recepções em que cada 75 

um prestará o devido atendimento às munícipes. Propõe-se algumas salas para espera 76 

do atendimento e outras para cursos no pavimento superior. Demonstram que embora 77 

haja diferentes atendimentos, o acesso ao prédio se dará e forma acessível a cadeirantes 78 

e andantes pela mesma entrada. Foi sugerido pela Senhora Fabiana Ramos Garcia Pires 79 

da SESERP a inclusão de guarda corpo na rampa de entrada, o que foi anotado pela 80 

Senhora Juliana Cunha Carlini. Menciona que haverá as mesmas padronizações de piso 81 

tátil e placas informativas do Projeto anterior. Item três - Análise do Decreto Federal nº 82 

9.451 de 26/07/2018 e Projetos de Edificações Multifamiliares. A Coordenadora da 83 

CPA inicia o item perguntando se já houve algum estudo do Decreto, em razão da 84 

solicitação feita pela Senhora Fernanda Rodrigues Alarcon da SIEDI para que a Comissão 85 

se aproprie do Decreto para as posteriores discussões e estudo de caso que tendem a 86 

ser muitos, porque os terrenos são pequenos em Santos e a partir de duas casas 87 

sobreposta já são consideradas Edificações Multifamiliares e, portanto, deverão garantir a 88 

acessibilidade com base neste novo dispositivo. Relembra que a Senhora Fernanda 89 

Rodrigues Alarcon traria um Processo de um caso desses para análise da CPA, contudo 90 

em razão da impossibilidade de estar na presente reunião, ficou de ser retomada esta 91 

discussão. Item Quatro - Acessibilidade de projetos e obras em andamento das 92 

respectivas Secretarias. A Senhora Cristiane Zamari reforça sobre a importância de 93 

cada Secretaria trazer seus Projetos de acessibilidade para discussão e divulgação na 94 

Comissão e solicita que na reunião de Setembro a SEDUC traga seus Projetos para 95 

apreciação, a TAC por exemplo. 4.1) Item quatro ponto um – Apontamento sobre o 96 

Processo Administrativo nº 37739/2014-09 (Domitila): A Senhora Coordenadora 97 

pergunta pela sugestão de Ofício que seria enviada à CODEP para confeccionar 98 

documento à Sociedade Humanitária para atendimento da Acessibilidade no prédio 99 

inteiro. A Senhora Luciana Cabral de Castro da SIEDI, que veio como convidada a pedido 100 

da Senhora Fernanda Rodrigues Alarcon, ficou de verificar essa situação do Ofício caso 101 
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fique na Comissão. 4.2) Item quatro ponto dois – Apresentação da Proposta para 102 

acessibilidade em Banheiros PCDs da Academia C4: A Senhora Cristiane Zamari 103 

informa que a CODEP foi convidada para uma Reunião para discutir o caso da Academia 104 

C4. 4.3) Item quatro ponto três – Apontamento sobre o Processo Administrativo nº 105 

061198/2021-88 (Colégio Portal Brasil): A Senhora Cristiane Zamari reforça que esse 106 

processo foi encaminhado para o Fiscal de Obras e a Senhora Luciana Cabral de Castro 107 

pontua que ele verificará se todos os usos que se encontram no primeiro pavimento não é 108 

acessível, e se são repetidos no térreo. O relato será afirmado em Processo.  109 

Encaminhamento: Foi dado o seguinte encaminhamento: A respeito do Item quatro 110 

ponto três, a Senhora Coordenadora informa que aguardará a resposta dada pelo Fiscal 111 

de Obras no referido Processo. Item Cinco - Assuntos Gerais. A Senhora Cristiane 112 

Zamari abre para falas de assuntos gerais. 5.1) Item cinco ponto um – Ponte Edgard 113 

Perdigão: A Senhora Fabiana Ramos Garcia Pires informa que a Ponte Edgard Perdigão 114 

possui projeto para aprovação de melhorias. Ela já possui acessibilidade, tem elevador, 115 

porém estão propondo a retirada de uma das duas escadas, para incluir banheiros 116 

acessíveis. Também estão elaborando um flutuante acessível, para os cadeirantes 117 

acessarem os barcos e as escunas. 5.2) Item cinco ponto dois – Devolutiva da 118 

Denúncia: A Senhora Cristiane Zamari informa que em relação à denúncia da última 119 

reunião que foi encaminhada ao Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades 120 

Viárias – DEFEMP, este respondeu que verificará a situação. 5.3) Item cinco ponto três 121 

– Propor análise do P.A. 015222/2017-94: A Senhora Veridiana Nobre Lopes Teixeira da 122 

SEDURB informa que a pedido da UNIFESP deverá ser pautado na Comissão o Processo 123 

nº 015222/2017-94 (APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO EDIFÍCIO 124 

DOCAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - UNIFESP EM SANTOS). Não soube 125 

precisar onde está este P.A. Encaminhamento: Foram dados os seguintes 126 

encaminhamentos: Sobre o item cinco ponto um, a Senhora Fabiana Ramos Garcia Pires 127 

vai articular para trazer uma apresentação deste Projeto na próxima reunião da CPA e a 128 

Senhora Coordenadora solicita que na próxima reunião a SEDURB traga também o 129 

Projeto do Emissário Submarino para apreciação. Sobre o Item dois ponto três, a 130 

Coordenadora ficou de localizar o Processo e trazê-lo para a próxima reunião. Sem mais 131 

nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta e sete minutos 132 

e eu, Tiago Leal dos Santos, Secretário, lavro a presente ata que vai assinada por mim e 133 

pela Senhora Coordenadora. Santos, 07 de julho de 2022. 134 
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            CRISTIANE ZAMARI                                        TIAGO LEAL DOS SANTOS 139 

            Coordenadora da CPA                                            Secretário da CPA 140 
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