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Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, n° 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 — Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Projeto de Lei n° 

Autoriza a Prefeitura Municipal a construir salas no 
Centro de Reabilitação e Deficiência da Visão 
"PROVISÃO", para deficientes visuais, a serem 
utilizadas no desempenho de suas tarefas diárias 
como complemento no processo de reabilitação. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A 
SEGUINTE LEI: 

Art. 1°. Fica autorizada a Prefeitura Municipal a construir três salas na 
Provisão. 

Paragrafo Único: As salas serão distribuídas das seguintes formas: 

a) 1(uma) sala para realização de atendimentos Educacionais aos 
Deficientes Visuais; 

b) 2(duas) salas que representem ambientes domesticos(quarto e 
cozinha) simulando a casa onde residem. 

Art. 2°. As salas serão criadas para atender todas as Crianças, 
Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos, com Deficiência Visual. 

Art. 3°. Os Candidatos que participarão do projeto serão os que 
estejam participando dos programas de reabilitação, oferecidos pela instituição, que 
apresentem diagnostico de deficiência visual. 

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Plenário "Mário Scholz", 23 de Abril de 2015. 

Dr. José Claudio — PSB 

Vereador 
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Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, n° 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 — Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Justificativa 

Projeto "Atividades de Vida Prática" 

O projeto tem como objetivo auxiliar no cotidiano do deficiente visual 

(cego ou baixa visão) que apresente ou não outras deficiências no desempenho de 

suas tarefas diárias como complemento no processo de reabilitação. 

Tem como publico alvo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos 

com deficiência visual. 

As ações do presente projeto configuram-se sobremaneira em ações de 

Educação para Promoção da Saúde e Segurança e Ações de Educação Complementar. 

Atender as necessidade de oportunizar o acesso da pessoa com 

deficiência ao desempenho das tarefas diárias com independência 
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"Reconstruir a Autonomia: Atividade de Vida 

Prática e de Educação para pessoas com 

deficiência visual" 

Projeto apresentado a Câmara Municipal de São 

José dos Campos. 
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1. DADOS CADASTRAIS 

Órgão/ Entidade Proponente: Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão - 

PROVISÃO. 

CNPJ: 51.619.906/0001-20 

Endereço: Av. Andrômeda, 3061 Bosque dos Eucaliptos. Cep: 12.233-000 

Cidade: São José dos Campos- SP. 

Telefones: (12) 3919-3200. E-mail: s.,,erentetecnicaahospitalproNisao.ors.Lbr, 

Home Page: www.hospitalprovisao.org.br , 

Cadastro do CMDCA e: 50 

Responsável Legal: 

• Presidente: João Hildebrando Rodrigues 	(Tel: 12 3919-3200). 

• Superintendente Executiva: Meire Cristina Nunes Vieira Rosa Ghilarducci. (Tel: 12 

3919-3200. E-mail: meireospitalprovisao.orsz.br ) 

Responsável pelo Projeto: Carla Paes Gomes de Matos (Fisioterapeuta, Especialista em 

Neurologia Infantil e Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente - UNICAMP - CREFITO 3/ 

42496-F). 

Tel: 123919-3201 (com) / 12 8840-0474 

E-mail: gerentetecnica(inospitalprovisao.org.br . 
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2. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

2.1 Missão 

Proporcionar serviços especializados na área de oftalmologia, e na reabilitação 

da pessoa com deficiência visual, visando à melhoria da qualidade de vida da 

população. 

2.2 Visão 

Ser reconhecido, nacionalmente pela excelência na prestação de serviços 

oftalmológicos e na reabilitação da pessoa com deficiência visual, e regionalmente 

no atendimento a outras especialidades médicas. 

2.3 Breve Histórico da Organização 

O Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão — PRÓVISÃO. 

Instituição Filantrópica iniciou suas atividades em 13 de julho de 1982, tendo objetivo 

inicial o atendimento em reabilitação da pessoa com deficiência visual adulta. Hoje, 

atende a 232 pessoas com deficiência visual (cego, baixa visão, surdocego e múltiplo 

deficiente sensorial) e suas famílias, desenvolve serviços voltados à assistência 

especializada nas áreas da assistência social, fisioterapia, terapia ocupacional. 

psicologia, fonoaudiologia, educação física, educação especial. Destaca-se ainda o 

Núcleo de Empregabilidade e a Gráfica Pró Braille, propiciando a capacitação 

profissional e a inclusão da pessoa com deficiência visual no mundo do trabalho. 

O atendimento no Centro de Reabilitação PROVISÃO abrange o processo de 

reabilitação e a inclusão social, proporcionando resultados de excelência, sempre 

observando às orientações em consonância com as normas vigentes. 

No primeiro semestre de 2014, ocorreram mais de 33.657 atendimentos 

reabilitacionais. 

Cabe destacar que. nos últimos dois anos, após o cadastramento como 

Referência Estadual em Reabilitação Visual pelo Ministério da Saúde (Portaria 

396/2010), o número de beneficiários dos serviços reabilitacionais mais que duplicou, 

passando de 102 para 232. 
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Diante do exposto, torna-se premente a disponibilização, de espaço físico 

apropriado para o atendimento desta demanda. 

3. PROJETO 

Nome: "Atividades de Vida Prática" 

Área Temática: O cotidiano do deficiente visual (cego ou baixa visão), que apresente 

ou não outras deficiências no desempenho de suas tarefas diárias como complemento no 

processo de sua reabilitação. 

Categoria: I Implementação de Novo Projeto 

Público Alvo: Crianças, Adolescentes, Jovens, adultos e Idosos, com deficiência visual. 

Justificativa: Diante do crescente aumento do número de beneficiários e da 

necessidade de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, para o ano de 2015, 

propomos a construção de três novas salas. (Duas representando a ambientes que 

reproduzem os ambientes domésticos - quarto cozinha), simulando a casa onde residem, 

designadas: salas de Atividade de Vida Prática (AVP) e uma sala para realização de 

atendimentos Educacionais. 

Nas salas de AVP será realizado o treino das atividades de vida prática. Os 

profissionais da área da saúde (Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta e Enfermagem) e 

educação (Pedagogos especializados em deficiência visual), treinarão os atendidos 

propiciando-lhes autonomia, segurança e melhora da qualidade de vida. 

Ressalte-se que neste contexto, enfatizar-se-á não só o manuseio funcional dos 

equipamentos e utensílios domésticos, mas também os cuidados de higiene e segurança 

objetivando a prevenção e tratamento de algumas doenças (pediculose, doenças de pele, 

infecções do trato-gastro intestinal, queimaduras etc) que costumeiramente são 

detectadas no público alvo beneficiado pela Instituição. 

A nova sala de educação permitirá a ampliação da oferta de atendimentos na área 

educacional os quais envolvem: aulas de braille, soroban, mecanografia, treino para uso 

de auxílios ópticos, educação integrada (apoio escolar). ofertadas aos participantes no 

contra turno escolar. 
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Portanto as ações do presente projeto configuram-se sobremaneira em ações de 

Educação para Promoção da Saúde e Segurança e Ações de Educação 

Complementar. 

Diante do exposto e da premente necessidade de oportunizar o acesso da pessoa com 

deficiência ao desempenho das tarefas diárias com independência, vimos solicitar 

recursos financeiros para realização de construção e aquisição de materiais e mobiliários 

para a execução deste projeto. 

Objetivo Geral: Complementar as ações desenvolvidas no Centro de Reabilitação do 

PRÓVISÃO, voltadas à atividade de vida prática e às atividades educacionais, 

proporcionando ao deficiente visual o bom desempenho do processo reabilitacional. 

Objetivos Específicos: a) adaptar ambientes que favoreçam o aprendizado (AVP); b) 

oportunizar ao atendido condições para desenvolver as tarefas cotidianas com 

autonomia.; c) melhorar a qualidade de vida e o atendimento prestado. 

Número de pessoas beneficiadas atualmente: 37 adultos e 40 crianças 

Número de pessoas beneficiadas com a melhoria: 120 

Forma de seleção dos candidatos para participação no projeto: crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos que estejam participando dos programas de 

reabilitação oferecidos pela instituição, que apresentem diagnóstico de deficiência 

visual. 

Período de implantação do projeto: Ano de 2015. 

Local de Execução do Projeto: Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da 

Visão — PRÓ VISÃO. 

Metodologia de ação: Etapa 1:  Cadastramento de novos atendidos: em virtude de já 

existirem projetos em desenvolvimento, a maior parte dos atendidos demonstram 

5 



CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 23/04/2015 17:21:42
PROT. 3422/2015-DTL         ECM ID 60314
PL 79

Pi5vIsÃo 
interesse pelo programa, tendo em vista que, enfrentam dificuldades ao executarem 

tarefas do cotidiano, para tanto, prevê-se realização de avaliações para novas inserções. 

Etapa 2:  Aquisição dos equipamentos: estes ficarão alocados no quarto, cozinha e 

sala de educação do Centro de Reabilitação do Provisão, a fim de que os atendidos 

possam beneficiar-se destes. 

Etapa 3:  Desenvolvimento das Atividades de Vida Prática: Realização das práticas 

diárias, desde higiene pessoal individual e coletiva, bem como vestir, lavar, passar 

roupa, cozinhar, dentre outras atividades. 

Etapa 4:  Avaliação: os participantes serão avaliados periodicamente pela equipe do 

PRÓ VISÃO. 

Equipe Técnica do Projeto: 

Nome 
Função no 

Projeto 
Formação 

Profissional 

Natureza 
do 

Vinculo 
Carga 

Horária/semana 

Maria Gorete Corte7 
de Assis 

Coordenadora 
Educacional 

Pedagoga especialista 
em Deficiência Visual 

e Orientadora 
Educacional CLT 20h 

Arae Ferreira de 
Souza 

Coordenadora 
da Saúde 

Fisioterapeuta 
especialista em 

Neurologia Funcional 
e Estrutura em 
Orientação e 
Mobilidade CLT 2011 

Carlos Eduardo 
Teodoro Vieira Professor 

Professor 

Pedagogo especialista 
em Educação Especial, 

e Consultor de 
Empregabilidade. 

Pedagoga especialista 
em Deficiência Visual 

CL I.  

CLT 

20h 

20h 
Carina Machado da 

Silva 

Cecilia Vilas Boas 
Schifferli 

Terapeuta 
Ocupacional 

Terapeuta Ocupacional 
especialista em 

Neuropsicologia e TO 
em Reabilitação e 
Inclusão da Pessoa 
com Deficiência CLT 20h 

Rafaella Peneluppi 
Corrêia 

Terapeuta 
Ocupacional 

Terapeuta Ocupacional 
Dinâmica Aplicada à 

Neurolo. ia CLT 20h 

Valdilene Vieira Enfermagem 
Auxiliar de 

Enfermagem CLT 20h 
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4. AÇÕES/ ATIVIDADES DO PROJETO 

ATIVIDADE/AÇÃO OBJETIVO DA ATIVIDADE/AÇÃO PERIODICIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 

ETAPA 1: 
Cadastramento de 
novos atendidos 

Avaliação e inserção de crianças, adolescentes. 
jovens, adultos e idosos com deficiência visual, 
(cego ou baixa visão), associado ou não a outras 
deficiências, que estejam inseridos em um dos 
programas do Centro de Reabilitação Próvisão. 

18 meses 10.08011 

ETAPA 2: 
Construção e 
Aquisição de 
Equipamentos 

Construção, aquisição e instalação dos 
equipamentos a serem utilizados pelos atendidos 

nas dependências da Instituição. 
4 meses 2.240h 

ETAPA 3: 
Desenvolvimento 

Realização dos atendimentos: que será individual 
ou em grupos. no período da manhã ou tarde, 

devendo ser no mínimo de 45 minutos, uma vez 
por semana. Abrangendo a realização das 

práticas diárias, desde higiene pessoal 
. 	. 	. 
individual e coletiva, bem como vestir, lavar, 

passar roupa, cozinhar, dentre outras 
atividades. 

14 meses 7.840h 

ETAPA 4: Avaliação 

As avaliações deverão ser realizadas pelos 
profissionais da saúde e educação do Centro de 

Reabilitação Provisão,  de acordo com a evolução 	com 
de cada participante. 

Após doze meses de 
treinamento e que 

estas sejam de 
forma contínua, 

vistas a 
observarmos os 
avanços de cada 

atendido. 

10.080h 

5. CRONOGRAMA DE AÇÕES/ATIVIDADES 

ATIVIDADE/ AÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ETAPA 1: 

Cadastramento de 
novos atendidos 

XXXXXXXXX X X X X X X X XX 

ETAPA 2: Construção 
e Aquisição de 
Equipamentos 

X X XX 

ETAPA 3: 
Desenvolvimento 

XXXXX X X XX X X X X X 

ETAPA 4: 
Avaliação 

XXXXXXXXXX X XX XX XX X 
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6. RESULTADOS ESPERADOS E AVALIAÇÃO DESSES RESULTADOS 

ATIVIDADE/ AÇÃO RESULTADOS ESPERADOS FORMA DE AVALIAÇÃO PERIODICIDADE 

ETAPA 1: 
Cadastramento de novos 

atendidos 

Viabilizar condições de 
independência para o deficiente 

visual em seu cotidiano. 

Avaliar continuamente 
respeitando a singularidade de 
cada indivíduo, propiciando- 
lhe condições de vencer as 

dificuldades. 

De acordo com a 
frequência nos 
atendimentos. 

ETAPA 2: 
Construção e Aquisição de 

Equipamentos 

Respaldar os atendimentos 
desenvolvidos no Centro de 
Reabilitação e oportunizar a 
execução das tarefas diárias. 

Notas fiscais, registro e 
imagens 

Quadrimestral 
(somente nos 

primeiros 4 meses). 

ETAPA 3: 
Desenvolvimento 

Melhorar a qualidade do 
atendimento reabilitacional 

ofertado no Centro de 
Reabilitação da PROVISÃO, 

aumentar o número de pessoas 
inseridas no programa. 

Registro de imagens, registro 
de desenvolvimento das 
atividades em prontuário 

próprio para cada atendido 

A partir do quinto 
mês. 

ETAPA 4: 
Avaliação 

Acompanhamento e 
quantificação dos beneficios 
oriundos da participação dos 

atendidos no projeto. Registro de 
indicadores de rendimento 

reabilitacional. 

Avaliação e evolução 
arquivada em prontuário 

próprio para cada atendido 
programa. 

 

Ao longo dos 
dezoito meses da 

participação assídua 
do paciente no 

7. PARCEIROS DO PROJETO 

• Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos 

• Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos 

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São José dos Campos 

8. ORÇAMENTO 

Item Quant. Valor un. 

Material e mão de obra de 
construção 1 R$ 	52.998,00 

tinindo esforços e tecendo redes somos capazes de mudar histórias de 

vida valorizando sempre a mais  perfeita  criação,  o  ser hunumo. 
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