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

Aos oito de agosto do ano de dois mil e dezenove às quatorze horas na sede da 1 

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

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

cuja pauta foi as alterações no Regulamento do serviço atende Sra. Maria de Fátima, 4 

Sra. Sandra Ramalhoso e Servidora Priscila Aparecida, representantes da SPtrans – 5 

ATENDE+ o Sr. José Carlos Biagione (gerente), Sra. Cristiane Gomes de Araujo e Sr. 6 

Manuel Antonio Macieira. Estiveram presentes também os seguintes munícipes 7 

representando a sociedade civil, Sra. Maria Imaculada, Sra. Tânia Otareio e Sra. Lidia 8 

Costa.  9 

Conselheira Sandra Ramalhoso inicia a reunião fazendo a leitura da ATA anterior, junto 10 

com as devidas correções. 11 

Maria de Fatima esclarece a falta da Servidora Adile Maria Delfino Manfredini nas 12 

reuniões informa que a mesma foi indicada pelo secretario para participar das 13 

reuniões uma vez que a mesma e parte jurídica da SMPED relata também que a 14 

mesma esta sempre sendo avisada quando inicia a reunião e diz: que ira dar uma 15 

passada. 16 

Ficou acordado que quem faz a alteração na arte e no regulamento e a comunicação 17 

da SPTRANS Atende+. 18 

Maria de Fatima esclarece para munícipe Lidia que tem algumas pessoas que estavam 19 

participando da comissão, porem os mesmos não participaram das reuniões: Carlos 20 

Alberto e Gersonita Pereira, informa que algumas alterações que foram enviadas não 21 

faziam parte do regulamento que eram apena reclamação dos usuários. 22 

Jose Carlos refere que algumas pontuações eram de competência medica ex: Ficha 23 

medica e acompanhante relata que só será olhado para as coisas operacionais ex: 24 

faltas, cancelamentos e etc., o mesmo explica um pouco da logística que e feita pra a 25 

utilização dos taxis orienta também sobre o pedido de acompanhante, orientações 26 

estas sobre a parte operacional. 27 

Maria de Fatima pergunta se o taxi possui um regulamento próprio, Jose Carlos 28 

informa que o regulamento e o mesmo para os dois serviços Atende+ e o Taxi.  29 

Cristiane Gomes sugere que se revise tudo junto para que seja feita a conferencia de 30 

todas as alterações feitas durantes as reuniões. 31 

Jose Carlos complementa informando que após esta tudo certo as próximas reuniões 32 

serão marcadas para rever a portaria. 33 

Maria de Fatima faz a leitura de algumas propostas encaminhadas pela Munícipe 34 

Gersonita Pereira e complementa dizendo que algumas propostas precisa ser revisada 35 

para 2020 devido orçamento. 36 

Sandra Ramalhoso entende que e preciso pedir em 2020 para ser aprovado em 2021. 37 

Maria de Fatima explica que é preciso ficar atento pois a proposta precisa ser 38 

apresentada em julho de 2020 para ser contemplada em 2021 devido o prazo . 39 

Neste momento são feitas algumas alterações no documento junto com a comissão e 40 

os próprios representantes do atende. 41 

Próxima reunião 22.08.19 na sede do CMPD Nada mais a ser tratado encerrada a 42 

reunião as 16h 40, Sandra Ramalhoso.. 43 


