
Ata da Plenária Mensal do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa 

com Deficiência da Cidade de São Paulo, realizada na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, sito na Rua Itambé número cento e trinta e 

cinco-Consolação,– São Paulo SP.  Aos  vinte e oito dias do mês julho 

de dois mil e dezoito deu inicio a plenária às quatorze horas, com a 

Presidente do CMPD/SP Ana Claudia fazendo a abertura da Plenária 

saudando a todos e agradecendo a Universidade Mackenzie pelo 

espaço cedido,para realização dessa plenária, Voluntários, aos 

funcionários da SMPED pela colaboração, e justifica a mudança da 

data da plenária, ainda agradece os  conselheiros presentes; Titulares 

e Suplentes: Sra. Eulalia Alves Cordeiro; Sra. Sandra Ramalhoso; Sr. 

Carlos Jorge; Sra. Maria Fatima; Sr. Erici Soares; Sr. Mauricio Igor;  Sra. 

Dora Simões e Stephanie Lima, sendo justifica a ausência da 

conselheira Sandra Reis. Logo em seguida o Conselheiro Erici mestre 

de cerimônia convidou o estagiário Nilson (CPA SMPED) para leitura da 

Ata da plenária anterior, lida e aprovada a ata deu inicio a composição 

da mesa: Presidente Ana Claudia; conselheira Maria de Fatima; 

conselheira Sandra Ramalhoso; Sr. Jose Carlos  e Manuel Carlos 

Gerente da Mobilidade Especial da SPTRANS, o Sr. Sidney Tobias 

SMPED- CPA irá mediar o debate sobre o Tema transporte para todos. 

A conselheira Maria de Fatima cumprimenta a todos pela presença, e 

destaca que nenhum é mais importante que outro, e todos juntos são 

importantes. Justifica que teria mais pessoas participando da plenária 

mas devido mudança na data prejudicou a presença delas. O Sr. Jose 

Carlos (Atende +) atende mais, se apresentou e cumprimentou a todos 

os presentes falando que responderá a todas perguntas e duvidas dos  

munícipes e o que não for possível levará para a Secretária e 

posteriormente dará o retorno. O Sr. Manuel Carlos responde pelo 

Taxi acessível também cumprimenta a todos e que fará o possível para 

sanar as duvidas da plateia. A conselheira Sandra Ramalhoso fala da 

necessidade da participação da população com deficiência para se  



conguistar a melhoria do serviço. O Sr. Sidney mediador cumprimenta 

a todos e diz que tentará responder as duvidas a todos. A presidente 

Ana Claudia fala sobre o Encontro Paulistano e que é necessário fazer 

as inscrições, que se encontra na pagina do CMPD o link para 

preenchimento das fichas on-line. Também fala da necessidade da 

aprovação do Regimento Interno do Encontro Paulistano; Sr. Marciel 

faz a leitura do Regimento Interno para aprovação; o mesmo foi 

aprovado pelo público. Sra. Leopoldina participa do TEA, e pede para 

acrescentar o item Autista além da deficiência intelectual. A 

presidente Ana Claudia responde que o Regimento Interno contempla 

que ela tem direito a voz; o Sr. Sidney complementa que a lei ainda 

não permite que faça a diferença, foi acrescentado o Autismo. A 

conselheira Dora Simões esclarece que a casa dos conselhos será 

apresentado no Encontro Paulistano, a Sra. Rose pede explicação  do 

1º tema da palestra, o  Regulamento Interno foi aprovado.  O Sr. Erici 

anunciou aos participantes fazerem perguntas e sanar dúvidas: A 

conselheira Fatima esclarece que as perguntas deverão ser sobre o 

assunto da plenária. Sr. Clodoaldo indagou que não foi citado o 

transporte ferroviário para ser do Estado, por isso o foco foi ônibus e 

taxi para serem do município. Sra Jô fez uma citação em referencia a 

pesquisa como experiência própia, a conselheira Sandra cita sua 

experiência pessoal e diz ser parte de uma minoria privilegiada. A Sra. 

Terezinha fala da estação Belém do metro que não tem elevador e no 

metrô Sé, retorno é ruim nas calçadas. A Sra. Sueli diz que a pesquisa 

não diz a verdade pois o metro no horário da manha e super lotado; A 

presidente Ana Claudia pede otimização do tempo; A conselheira 

Sandra Ramalhoso explica sobre a ideia da criação da pesquisa; O 

conselheiro Sr. Erici passa a palavra para o Sr. Jose Carlos. O mediador 

Sidney Tobias, faz a mediação sobre o Atende e o taxi acessível. O Sr. 

Jose Carlos fala sobre o serviço Atende lei desde 2015. A Sra. Cecília 

sugeriu como proposta para fazer pesquisa dos deficientes visuais que 



precisam do serviço Atende +. Demandas dos serviços de aplicativos; 

localização de vans, avaliação do serviço, comunicação com a base, 

demandas de taxi acessível que não presta serviço no Atende será 

levado ao DTP, por exemplo, não cobra taxa no taxi pela prefeitura. A 

conselheira Fatima questiona o cancelamento de viagens 

indevidamente pelos funcionários. O Sr. Jose Carlos fala que o 

município tem de conferir o pedido. A conselheira Fatima questiona o 

serviço na ponta (subprefeitura) que é feito por pessoas 

despreparadas. O Sr. Jose Carlos diz que são situações pontuais e que 

irão verificar. A Sra. Cecília e o Sr. Jose pergunta por que ainda não 

tem serviço para o deficiente visual. A conselheira Eulália questiona 

porque ainda não foi atendida, não consegue se cadastrar, propõe que 

o surdo cego que for maior de idade consiga ir sem acompanhante. A 

Sra. Francisca questiona porque tem que ir no banco do motorista? O 

Sr. Jose Carlos responde que deve existir algum problema na ficha 

médica. A Sra. Rose diz que não consegue acessar o site, o Sr. Jose 

Carlos responde que vai verificar. Priscila fazer eventual 2 vezes por 

semana. Não pode por causa do orçamento. Silvia o taxi evita trajetos 

perigosos e pode pedir o atende mesmo podendo usar transporte 

público. A conselheira Fatima esclarece a necessidade de atualização 

do cadastro. A Sra. Camila surda cega fala do aplicativo e o uso dão 

atende a noite. O aplicativo esta sendo desenvolvido e para a 

Faculdade já estão atendendo. Informes: A conselheira Eulália fala da 

sua ida a Espanha no Congresso Municipal de Surdo cegueira, estão 

trabalhando para mudar o surdo cegueira como deficiência única. A 

conselheira Dora fala do GT de Mulheres será depois do Encontro 

Paulistano. A conselheira da Saúde Pamela fala das reuniões regionais 

da saúde todas as segundas quintas feira do mês, a partir das 14 hs na 

Secretaria Municipal de Saúde SMS na rua General Jardim nº 36. A 

conselheira Fatima Conselho Estadual de Súde estão pedindo 

remédios de alto custo. A conselheira Fatima fala do festival da 



Cerejeira vai ser um dia só. Foi chamado os motoristas do atende para 

serem homenageado pelo dia do motorista 25/07/2018, a presidente 

do conselho municipal da pessoa com deficiência Ana Claudia 

agradece a presença de todos e encerra a plenária eu Sandra 

Ramalhoso lavrei esta.   

 

                         


