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Membros do GT -  Acessibilidade

Membros Titulares:
Douglas Ellwanger

Ludimila de Fatima Biussi Afonso
Maria do Carmo Cassani Lopes Soeiro

Mel Gatti de Godoy Pereira
Silvana Serafino Cambiaghi

Membros Substitutos:
Celio Jose Giovanni

Marcia Helena Souza

Diretoria do CAU/SP

Presidente: Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza

Vice-presidente: Valdir Bergamini

Diretor Administrativo: Luiz Fisberg

Diretora Administrativa Adjunta: Violeta Saldanha Kubrusly

Diretor Financeiro: José Borelli Neto

Diretor Financeiro Adjunto: Roberto dos Santos Moreno

Diretor Técnico: Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca

Diretor Técnico Adjunto: Reginaldo Peronti

Diretor de Relações Institucionais: Carlos Alberto Silveira Pupo

Diretor de Relações Institucionais Adjunto: Pietro Mignozzetti

Diretora de Ensino e Formação: Debora Pinheiro Frazatto

Diretor de Ensino e Formação Adjunto: Paulo Canguçu Fraga Burgo

 » Publicação de Boletim dedicado aos temas da 
acessibilidade e sua diferença em relação ao 
conceito de Desenho Universal para estimular o 
debate e divulgar as atividades do GT;

 » Realização do “1º Seminário Acessibilidade 
e Desenho Universal na Arquitetura e 
Urbanismo”, com a participação de 160 
profissionais. Foram debatidas a influência do 
conceito de Desenho Universal na concepção 
de projetos, bem como a legislação que já 
impacta a atividade profissional.

O tema é de grande relevância e suscita a 
necessidade de aperfeiçoamento e troca de ideias 
entre os profissionais e estudantes, bem como 
a continuidade de discussão através de cursos, 
seminários, fóruns e Boletins Técnicos. Estas serão as 
ações desenvolvidas pelo GT.



 » Encaminhamento de alerta ao CAU/BR a 
respeito de preenchimento dos RRT(s) quanto 
ao real atendimento das regras de acessibilidade 
previstas nas normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004;

 » Participação do GT na formação dos gerentes 
regionais para disseminação do conceito de 
acessibilidade e Desenho Universal; 

 » Encaminhamento aos responsáveis pelo Projeto 
de Lei do Novo Código de Obras e Edificações do 
Município de São Paulo, e à Câmara Municipal, 
das questões de acessibilidade e da divergência 
na norma técnica NBR 9050 revisada em 2015, e 
Lei 13.146/2015, a denominada Lei Brasileira de 
Inclusão;   

Ações desenvolvidas até 
o momento pelo GT

Apresentação do GT   
de Acessibilidade

O objetivo principal do GT de Acessibilidade do 
CAU/SP é ampliar o conhecimento de arquitetos e 
urbanistas no quesito: “acessibilidade e Desenho 
Universal nos projetos e obras de Arquitetura e 
Urbanismo”. 

Entre os trabalhos previstos está a realização de 
seminários e cursos para a divulgação da legislação, suas 
normas e regulamentos, bem como das necessidades 
e oportunidades relacionadas à acessibilidade para os 
profissionais e estudantes de Arquitetura e Urbanismo.

A meta principal do GT é garantir, através da prática 
profissional do arquiteto e urbanista, “Cidades 
Inclusivas”, como resultado de projetos mais adequados 
e conscientes das necessidades de todos os cidadãos. 


