
ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE TRANSPORTES – CMPD 
REGULAMENTO DO ATENDE+ 

Ao dia doze de Dezembro do ano de dois mil e dezenove às duas horas da tarde, na 1 

sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência- SMPED, situado à Rua Líbero 2 

Badaró, quatrocentos e vinte e cinco, trigésimo segundo andar, reuniram-se para a 3 

reunião cuja pauta foi as alterações no Regulamento do serviço atende a Sra. 4 

Conselheira Maria de Fátima, o representante da SPTRANS – ATENDE+, Sr. José Carlos 5 

Biagione (gerente), esteve presente, Sra. Maria Imaculada IPDA, Munícipe Silvana S. do 6 

Nascimento, Munícipe Fernanda B. Sousa Ramos.   7 

Deu-se inicio a reunião com Sr Jose Carlos Biogione: falando que iram chegar 540 8 

carros, e 39 serão reserva técnica, vai aumentar 51 carros.  9 

Dia catorze do doze, vai ter audiência pública do Atende no Bairro de Tatuapé, se 10 

possível convocar as pessoas para participar. Sr Conselheira Maria de Fátima: diz que o 11 

problema é que as pessoas não respeitam, todos querem direitos e não deveres.  12 

O Sr Munícipe Antonio: diz que é mais fácil faltar motorista do que van quebrada. 13 

Sra. Munícipe Fernanda B. Sousa Ramos do FMD, disponibilizou um espaço para ela - 14 

um quiosque - e não precisa pagar dia quinze do doze, vai ser um evento para o 15 

sábado e outro para o domingo. O Sr Jose Carlos Biogione: diz que não pode garantir o 16 

serviço Atende de final de semana, pois sempre no final de semana e final de ano é 17 

muito evento acontecendo e não tem como contemplar a todos, por isso, termos um 18 

critério: ou atende todas as instituições ou não atende nenhuma, quem esta fora não 19 

sabe o que acontece para atender todas as instituições. 20 

Sr Maria Imaculada: fala da garagem campo belo e a transrolf. Ela deu sinal e o 21 

motorista embarcou os andantes e ela não.   22 

Sr Munícipe Fernanda B. Sousa Ramos: diz que acontece isso com ela, e diz que o 23 

cadeirante Rafael usa sonda e não pode ficar muito tempo na van e está ficando 24 

frequente, Rafael embarcou às 15h30min e chegaram a casa as 21h00min, correndo o 25 

risco de pegar uma infecção urinaria.   26 

Sr Jose Carlos Biagione: diz que ira ver o que está acontecendo, assim que a 27 

Conselheira Maria de Fátima passar o credenciamento. As 16h00min encerrou a 28 

reunião do GT transporte.  29 

Quem lavrou a ata foi a Sr Munícipe Silvana Nascimento.  30 


