
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E
 DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

 ATA Reunião Ordinária Remota – dia 09/06/2021

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, reuniram-se através de reunião

agendada  remotamente  –  online,  via  aplicativo  zoom,  em  primeira  convocação  às

dezenove horas. Estiveram online os conselheiros: Wander Viana Santos, Elisângela da

Silva  Oliveira,  César  do  Nascimento  Santos,  André  Luiz  Rosembach,  Sueli  Aparecida

Gobbo Araújo, Mirella Caroline Cappelletti, Mauro Pereira Vianna Neto, Thiago Pereira da

Silva,  Daniele  Geleilete  Camolesi,  Maria  Luzia Inácio Corrêa,  Ademir  Barbosa,  Márcio

Domingues, Andréa Aparecida Gazzafi Savino, Inez Machado de Lima, Pedro Domingos

Grelha,  Eduardo de Paula  Azzini,  Laís  Parolli,  Silva  Helena Rigoldi  Simões e Renata

Aparecida Rosa. Como convidados estavam presentes: José Augusto B. M. de Almeida

(Projeto Odonto Inclusão),  Rodrigo Bombach (Projeto Odonto Inclusão),  Silvestre Dílio

(Projeto  Odonto  Inclusão),  Euclidia  Maria  B.  L.  Fioravante  (Secretaria  Municipal  de

Assistência e Desenvolvimento Social), Fernanda Bado (Coordenadora da Saúde Bucal),

Larissa  Oliveira  (Casa  dos  Conselhos)  e  Gilberto  Sampaio  (Interprete  de  Libras).

Justificou ausência: Leticia  Françoso.  Wander inicia  a reunião saudando a todos os

participantes e parabenizando novamente aos eleitos do último pleito, também explica aos

novos conselheiros e convidados a importância do COMDEF, seu trabalho como poder

deliberativo e fiscalizador e sua composição de pessoas com deficiência, sociedade civil,

poder público e representantes de entidades todos com o intuito de garantir  direitos e

promover políticas que agreguem igualdade de oportunidades e qualidade de serviços

públicos, garantindo assim o cumprimento das leis vigentes específicas para pessoas com

deficiência. Euclidia Fioravante, atual secretaria (SMADS), saudou a todos e se colocou à

disposição do COMDEF para apoio e auxílio nas demandas do conselho, disse se sentir

muito feliz e satisfeita em ter feito parte do COMDEF por vários anos. Euclidia também

informou que no mês de agosto desse ano, será realizado a conferência municipal de

assistência social e tem divulgado a todos os conselhos do município sobre a importância

da realização desse evento. O convidado José Augusto Almeida, coordenador do projeto

Odonto  Inclusão,  apresentou  ao  COMDEF  dados  do  CFO  (Conselho  Federal  de

Odontologia),  do  ano  de 2013,  dentre  esses  números,  cerca  de  755  profissionais  de

odontologia são especialistas no tratamento de pessoas com deficiência. José Augusto
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conta que juntamente com uma equipe especializada, formou o “Odonto Inclusão”, com a

visão de ser referência regional em atendimento odontológico especializado e missão de

criar  e  desenvolver  soluções  que  auxiliem  na  qualidade  de  vida  de  pessoas  com

deficiência. Também disse que a sua linha de atuação está no atendimento odontológico

especializado,  pesquisa  e  desenvolvimento  de  equipamentos,  treinamento  e

aperfeiçoamento profissional e parcerias colaborativas. José Augusto em parceria com o

SENAI-SP, desenvolveu a cadeira odontológica adaptada para paciente cadeirante, trata-

se de uma plataforma de acesso para que a pessoa cadeirante consiga ser atendida no

consultório odontológico sem a necessidade de ser transportado para cadeira do dentista.

A cadeira odontológica adaptada, possui uma plataforma que acionada eletronicamente,

se  fixa  a  cadeira  do  paciente  cadeirante  sendo  possível  assim  atendê-lo,  garantindo

autonomia, segurança e comodidade segundo José Augusto, que disse ser possível o

funcionamento dessa plataforma até mesmo sem uma cadeira odontológica convencional.

Fernanda Bado (Coordenadora da Saúde Bucal de Piracicaba) e dentista, disse que já

passou por momentos de dificuldade no atendimento de pessoas com deficiência por falta

de acessibilidade e viu nesse projeto um avanço para o atendimento. Rodrigo Bombach

disse que este projeto se encontra patenteado, e ganhou vários prêmios do SENAI, disse

ser importante que essa plataforma seja incorporada aos consultórios odontológicos e se

torne obrigatórias por se tratar de utilidade pública. José Augusto disse ainda que esta

plataforma ainda está em fase de desenvolvimento e para ser validada é necessários

testes  específicos  obrigatórios  e  deseja  incentivo  do  poder  público  para  viabilizar  a

implantação desse projeto. Wander falou que a equipe Odonto Inclusão o procurou como

coordenador  do  COMDEF,  para  pedir  auxílio  de  pessoas  cadeirantes  que  tenham

disposição  para  se  voluntariarem  no  projeto.  Também  pediu  para  Fernanda  Bado

repassasse esse projeto para os representantes da secretaria de saúde do município,

afim  de  ser  avaliado.  Eduardo  Azzini  perguntou  sobre  quem  financiará  o  projeto  se

aprovado, e José Augusto respondeu que será de iniciativa público-privado. José também

disse que a não será necessária a compra de cadeiras odontológicas e sim adaptações

das mesmas e todas as cadeiras de rodas são compatíveis com a plataforma que mede

90  centímetros.  Futuramente  esse  projeto  pode  ser  expandindo  para  a  área  médica

também  como  adaptações  para  exames  e  consultas  médicas,  segundo  José.  Ficou

definido que Fernanda irá se reunir com os integrantes do projeto para através de sua
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intermediação, garantir o andamento necessário para viabilização, o COMDEF através da

comissão de acessibilidade também se colocou à disposição na pessoa de Eduardo Azzini

para  auxílio.  Wander  informou  que  foi  criada  a  Associação  Libras  Piracicaba  e  o

conselheiro Thiago Pereira será o presidente. No dia 26 de junho às 19 horas haverá uma

live online para a apresentação da nova organização. Wander informou que a partir do dia

10 de junho o governo do estado de São Paulo incluiu no cronograma de vacinação todas

as pessoas com deficiência, Wander classificou a notícia como uma vitória para todos na

campanha “Eu mereço uma dose de respeito”. Silvia perguntou se as doenças de ordem

neurológica estão incluídas na vacinação das pessoas com deficiência, Wander disse que

irá se certificar e no seu entendimento toda a deficiência permanente está enquadrada no

cronograma. Wander informou que a Câmara Municipal  de Piracicaba está  realizando

uma  matéria  denominada  “Câmera  Inclusiva”  e  que  foi  convidado  a  participar  do

documentário.  Sobre  as  inscrições  nos  cursos  informados  na  última  reunião,  Wander

disse que foi bastante positivo e mais de 100 pessoas se inscreveram. A partir do dia 15

de junho se iniciará as atividades do curso  e  o governo do estado avaliou de forma

positiva a parceria com o conselho e que outras parcerias virão para trazer a Piracicaba

mais conteúdos. Sobre a participação na conferência dos conselhos, Eduardo Azzini disse

que participará e vê como forma de integrar  os conselhos nessas iniciativas.  Wander

também está  participando  das reuniões e  pré  conferências  e  disse  que quando  tudo

estiver definido trará as informações, disse também que muitas conferências serão online

e que acredita que será possível a integração. Não havendo mais assuntos tratados, eu

César do Nascimento Santos encerro esta ata que deverá ser lida, aprovada e assinada

pelos conselheiros do COMDEF.                                                          
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