
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

PALÁCIO VOTURA 

Rua Nu/nafta, 1167 Centro — PABX: (19) 3885-7700. 
CEP: 13.339-140 —1ndaiatuba - SP 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INDAIATUBA. 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, Vereador a esta Egrégia Casa de Leis, vem mui 

respeitosamente a presença de V.Exa. , solicitar, se digne determinar o 

ARQUIVAMENTO do Requerimento n° 53/2017 de minha autoria, pois já obtive a 

resposta do mesmo, a qual está em anexo. 

Termos em que, 

Deferimento. 

Indaiatuba aos 14 de maio de 2018. 

RICARDO LONGATTI FRANÇA 

Vereador 

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708 

E-mail: contato@ricardofranca.com.br  

PROT-CMI 1033/2018
15/05/2018 - 10:23
 

PROT-CMI 1033/2018
15/05/2018 - 10:23
RET 29/2018



14/05/2018 
	

Requerimento 053 2017 resposta A.jpg 

Atipt oe 	Al  

INDAIATUBA 
P E tsi ANDO £ \roce 

PREFEITURA DE INDAIATUBA 
Iicipal de Relaçãns -I nstiltic.r; 

e Comunicação 
191 jt.534 WY.A 

Indaiatuba, 20 de novembro de 2017. 

OFICIO 1\1"` 10512017 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 
LUIS ALBERTO PEREIRA 
VEREADOR 
Ref: REQUERIMENTO - 05312017 

Encaminhamos a resposta enviada pela Secretaria Municipal da Familia e do Bem 
estar Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria tVlunicipal de Educação 
sobre o Requerimento 053 12017 do vereador Ricardo Longatti França para suas 
Ordvidências. 

Desde já colocamo-nos à .disposição e reitera os nossos protestos de elevada 
estima e distinta consideração 

	 1 

Atenciosarnerite, 

CARLOS ALBERTO.8Á AS  

SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

E COMUNICAÇÃO 

https://drive.google.com/drive/folders/OB9jqtCzGLoDcS1AwcihvYXJTbjQ 	 1/1 
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Prefeitura Munic al 	ndaia uba 
Indaiatgba 17 de novembro cie '2017 

A Saci etar a de Relaçües 

Att: 	`crio CarIes 	Rargas 

Ern lésposta ao requeiitneitio 53r2017 .de autoria do vercadorRicardo 

Lon.gatti França, vimos informar que: 

• iinicia das atividades do Espaço Avançar' esta prograrnado para o 

,relia 	2018,'com func:onarrentc 	scigurda à sexta-feira no; horáriodaS 

às T8:00 ns. O novo ser,: ce de ate,nclimento ao artista foi :::iojetado com a papacidade 

Ç:pcm-2:-.ion 	de .ate '700 usuários Inicialipente, peiem, serão transferidos os,  

atendimentos aos alunos em educação exclusiva do Complexo Educacional Lauta Fall 

(1 uSuanos) os alunos &J educação exclusiQa do CIVAI (19 usuários) e. tairibém sor ,:o 

r!COhit:CIS Os •moin:cipes atualmente,  ,e.rn fila de o,cera para tratamento terapèlitico 

,:atualrne,rite I.sta o espera eonstá dr: 7";" dsuarios ja addados eloaos terâte varja no 

OVO serviço). 

Te' ido eri vista d'ae o grau de gravidade vala de pessoas que itl)reSentai'n 

tr dro leve c com total indopondánc:a n discretas dificuldades de adaptaçáo, até 

queser'ão dependehles para as atvidades diárias mais simples ao'lórii de todo 

a v.da, as avaliações serão personalizadas para detem rimai o plano de atendirpenta O 

PLANO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL deve indicar qual-o niknern 	 cada 

área c usuário necessitará, se poderão ser reati7ndas ativMades em fri 	,:inda dual 

o terno de p-ermanériora diara no serviço. Vate ressaltz,:r que:o Espaço 

com piscIria quadra 	esporte, casa 	 multissenserral entre 

espaços de :i.igivNiência importantes pára o dosenvolitmento de todas asdap:i-,i 

do indivíduo com TFA No âmbitoeducacional:  o plano pedagóàlec desta mLnicipalidade 

prevê 5 rix5carids por saia de. aula. ReSsaltamos 	Ido a idade não será falo. 

linvtante pata o nove serviço, ot:í seja soma acolhidos. crianças e adultos 

O quadro profirisonal do Espaço Avança; contata c.orn mais de 3CI 

profissionais, todos Servidores públ;ces rrid•iicipais. especialistas em diversas áreas' tais 

https://drive.google.com/drive/folders/OB9  qtCzGLoDcS1AwcihvYXJTbjQ 
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Preíeftura Municipal de Indaiatuba, 
como ecucação especial, psiquiatria, fisioterapia, fonoaud:ologia, terapia ocupaciona, 

educação -Fisica, assistenota socai, psidrpodagogia, musicoterapia. arte terapia e teatro 

O quadro á composto por servidores das secretarias do oducaçâo, saúde, serviço saciai, 

esporte e cultu-a os quais na:sua maioria ia' atuam no Complexo Fducacional Laura Fahl 

com atendimento especializado ao autista 

Cabe-nos esclarecer que o atual contrato com o Centro de Inteqração, 

Reabilização e Vivância do Autista de Indaatuba - CERVA Será renovado para .o ano de 

2W8 de acordo com a demanda atendida e respeitando sua capacidade So•ndo assim

•srá facultado aos pais ou responsáveià a opção, de escolha por um do t dois serviços 

disponíveis na ciciado. 

Salientamos ainda, que as medidas adotadas foram acordadas entre o 

Poder Público e a Entidade referenciada através de seu Prasidente e da Coniissan de 

Representação dos Usuát ias. 

llEt 1 M4 	• 

Secretário•MuniciPal da Família e do Beri EStar SOciai 

DR JOSÉ ROBERTO STEPANI 
/ 

Secretario ML ncipal dc,-; Saúde, 42- 

MARIA CLltJ FACCIO VALEZIN 

sana E.duca-cionál 

https://drive.google.com/drive/folders/0139jqtCzGLoDeSlAwcihvYXJTbjQ  1/1 
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PREFEITURA DO MUNidpla DE INDMATUBA 

. SECRETARIA NIUNICiPALDA f:AAMLiA E DO BEM 

Memorando N° 43812017 
Data: 0911112017 

• De: Secretaria IdtiniciPal daFaitr::;',1 e dç Smrii Estar Soda' 
Para: Secretaria. Wiunicii.-sa de RelaOes• institucionais e COMUfliCat;à::: 

Em resposta ao fvlemo 134112017 referente requ 	ent 53/2017 do Vereador Ritardo 
Longatti Ftança iernot a infirmai 	• 

C-..:-g;forme a.coiOado Com o Prestderiledo CARVA. om 24/1001-7, a partir de fevereiro de 
2018 o Espa?.;.,-.: Avanor atenderá os au1:Gras do.CIVAt (Escnik:brr como os laddadds 

que hoje se eucontram em fila de espera para atendimentoterape:itica 

O CIRVA cdritinuara com os seus retoectivos funcionai-jos e atendimento teraputo 0,0s 
usuarios, da rneGrna forma corno sempre Operacionatiiou 

Portanto, não haver troca de!tendimento. afã° ser que seja op(Ao dc ustiano :facn;1,a;,  

• Os pais dos atendidos peio CíVN, estiveram presentes em ret.:Não erri :31 /1012017 na 

Prefeitura. e .furicordararri Com a transferência dos seus filhos para o Espaço Avançar. 

No dia 01;1112017 a Corniss'aode Re¡g~.ri,i1é.s de Pais d CIRVA, Juntamente oom 
Presidente da OSC foram recebidos na Pr&eltura para apiesentação dc Espaço Avança; 

Ficou esclarecida que será opcional a ransferêndt-a dr, tratamento terapeutkx.? para 
referido espaço. 

Poder Público com 5'uncvnerps drópnos irá oferece.. 	local de atendirnento 
Fdircacionál Exclusivo e más um !peai de atendimento tet.ap,âutic. t: e continuará fazendo 
os repasses ce recursos ao CIRvA, de acordc 6orn a demandt.›, tflszada 

Ate.noiosamen 

LÜlk HEI;4RICIOE FURLAN 
Seoretar~lcipal da ra 
e do Bem Ester Social 

.k,e Eng' Fáb...9iRt)i.)eC•..)(arnatk.2S1 - Jardm Esplanada. 
Telefone. t19t3.:M-9‘.a;,0 C.:EP13330 -Wr.) -Indaiatuba - $P 

trtdMatutsa(A,"'oritriatatutda.sp.goN,i.tv.  ... 
• 

• 
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