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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 A APAE de Caxias do Sul é uma instituição beneficente de assistência social 
que desenvolve serviços socioassistenciais tendo como público alvo pessoas com 
deficiência, dependência, seus cuidadores e familiares. Atua na esfera da garantia e 
defesa de direitos, conforme Resolução CNAS Nº 27/2011 bem como na execução do 
Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para Pessoas com 
Deficiência, dependência, seus cuidadores e familiares, em Unidade Referenciada, 
tipificado através da Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009.   
 Atuando no município há 59 anos, a instituição desenvolve ações com 
preponderância na área da assistência social, de forma planejada, continuada e 
gratuita com a finalidade de promover a autonomia, independização e inclusão social 
das pessoas com deficiência; bem como apoiar, orientar e acompanhar suas famílias 
e/ou cuidadores.   
 O presente relatório foi elaborado com o intuito de apresentar as principais 
ações nas áreas da Assistência Social; Educação, na Escola Especial Dr. Henrique 
Ordovás Filho; e Saúde, através dos atendimentos de fisioterapia e fonoaudiologia, e 
atividades desenvolvidas na APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Caxias do Sul, no período de 1° de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missão da Instituição: “Prestar ao deficiente, assistência social em caráter 
preventivo habilitador e reabilitador, buscando seu desenvolvimento global, sua 
inclusão e integração, oportunizando-lhe participação ativa na família, comunidade e 
sociedade enquanto cidadãos”. 
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1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 
1.1 - Dados de Identificação: 
 
Nome/ Razão Social: APAE de Caxias do Sul 
Endereço da Sede: Rua Professora Maria D’Ávilla Pinto, nº 55 
Cidade/ UF: Caxias do Sul – RS 
Telefone: (54) 3013.4900       
E-mail: caxiasdosul@apaers.org.br 
Data de Fundação: 06/09/1957 
CNPJ: 88.659.388/0001-88 
 
1.2 - Certificados e Registros: 

 

• Utilidade Pública Municipal: Lei Municipal nº 1.364 de 07/10/1964; 

• Utilidade Pública Estadual: Decreto do Governo Estadual nº 16.837 de 
26/09/1964; 

• Registro na Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social do Rio Grande 
do Sul nº 101533 de 19/09/1995; 

• Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 013 de 
18/06/2012 

• Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
COMDICA nº 066/94 PECA PEE 02 de 10/01/1994; 

• Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 011 de 03/10/1970; 

• Filiada à Federação das APAEs do Estado do Rio Grande do Sul; 

• Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: Portaria nº 126 de 
17/12/2015 da Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome –SNAS/MDS; 

• Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS nº 035.748/64 de 
19/10/1965; 

• Cadastro no Conselho Estadual de Educação – CEED/RS matrícula nº 251 de 
27/12/2001; 

• Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES nº 3530310, 

• Portaria de Autorização de Funcionamento da Escola Especial Dr. Henrique 
Ordovás Filho – Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul nº 
28.594 de 08/11/1982. 

 
1.3 – Responsabilidade Jurídica: 
 
Diretoria Executiva: 
Presidente Executiva: Fátima Terezinha Prezzi Randon 
Vice-Presidente: Lúcia Amélia Battastini Neves  
1ª Diretora Secretária: Bernardete Pavan Vezaro 
2ª Diretora Secretária: Vera Mari Longhi 
1ª Diretora Financeira: Fátima Maria de Andrade Trevisol 
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2ª Diretora Financeira: Ana Beatriz Tonolli Thomaz 
Diretora Social: Marléa Ramos Alves 
         
Conselho de Administração: 
Carmen Benta da Silva Machado 
Geni Maria Scanderlla 
José Danilo Vaccari 
Vera Lúcia Venzon Varela 
Vera Brustolin 
 
Conselho Fiscal: 
Efetivos: 
Elvo Adami 
João Batista Thomaz 
José Vilmar Paim Andrade 
 
Suplentes:  
Diamantino Duarte da Cunha 
Dorival Pereira Machado 
Laura Helena Damiani 
 
1.4 – Organização Administrativa:  
 
Presidente Executiva: Fátima Teresinha Prezzi Randon 
Coordenadora Administrativa-financeira: Elisabeth Leite Marin 
Coordenação Técnica e Responsável pelo Relatório: Simone De Antoni Perini 
 
 
2 – FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 
 

Conforme Estatuto da APAE de Caxias do Sul, de 03 de julho de 2015:  
Art. 9º – São os seguintes os fins e objetivos desta Apae, nos limites territoriais 

do seu município, voltados a promoção de atividades de finalidades de relevância 
pública e social, em especial:  

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em 
seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-
lhes o pleno exercício da cidadania; 

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I 
deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da 
assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de 
direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; 

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla; 
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IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando 
assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla. 

Art. 10 – Para consecução de seus fins, a Apae se propõe a: 
I – executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de 

forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem 
deles necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e 
sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e 
encaminhamentos; 

II – promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na 
organização de campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de 
arrecadar fundos destinados ao financiamento das ações de atendimento à pessoa 
com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, bem como a realização das 
finalidades da Apae; 

III – incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e 
privadas nas ações e nos programas voltados à prevenção e ao atendimento da 
pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; 

IV – promover parcerias com a comunidade e com instituições públicas e 
privadas, oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, no mundo do trabalho; 

V – participar do intercâmbio entre as entidades coirmãs, as análogas filiadas, 
as associações congêneres e as instituições oficiais municipais, nacionais e 
internacionais; 

VI – manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos 
relativos à causa e à filosofia do Movimento Apaeano; 

VII – solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, e 
contribuições de pessoas físicas; 

VIII – firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber 
recursos de órgãos públicos e privados, e as contribuições de pessoas físicas e 
jurídicas; 

IX – produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da 
oferta dos serviços prestados; 

X – fiscalizar o uso do nome “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”, 
do símbolo e da sigla Apae, informando o uso indevido à Federação das Apaes do 
Estado ou à Federação Nacional das Apaes; 

XI - promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares 
para os seus assistidos e às suas famílias 

XII – desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo a 
ocorrência de abrigamentos; 

XIII – apoiar e/ou gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, em situação de risco social ou abandono; 

XIV – garantir a participação efetiva das pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, na gestão das Apaes; 

XV – coordenar e executar, nos limites territoriais do seu município, os 
objetivos, programas e a política da Federação das Apaes do Estado e da Federação 
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Nacional das Apaes, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o 
prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; 

XVI – atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com 
deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, em consonância com a política 
adotada pela Federação das Apaes do Estado e pela Federação Nacional das Apaes, 
coordenando e fiscalizando sua execução;  

XVII – articular, junto aos poderes públicos municipais e às entidades privadas, 
políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla; 

XVIII – encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações 
sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e 
múltipla, incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas; 

XIX – compilar e/ou divulgar as normas legais e os regulamentares federais, 
estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, preferencialmente 
intelectual e múltipla, provocando a ação dos órgãos municipais competentes no 
sentido do cumprimento e do aperfeiçoamento da legislação; 

XX – promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas 
em relação à causa da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e 
múltipla, propiciando o avanço científico e a permanente formação e capacitação dos 
profissionais e voluntários que atuam na Apae; 

XXI – promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção 
da deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa e de garantia de 
direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, de apoio 
e orientação à sua família e à comunidade; 

XXII – estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos 
serviços prestados pela Apae, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de 
ética e de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano; 

XXIII – divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, pelos 
meios disponíveis; 

XXIV – desenvolver o programa de autodefensoria, garantindo a participação 
efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, na 
gestão da Apae; 

XXV – promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, 
saúde, assistência social, esporte, lazer, trabalho, visando à plena inclusão da pessoa 
com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla. 

Art. 10° - Para consecução de seus fins, a APAE se propõe a: 
I – executar serviços, programas, projetos e benefícios socioasssistenciais, de 

forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem 
deles necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e 
sistemática, não se restringindo apenas à distribuição de bens, benefícios e 
encaminhamentos; 

Parágrafo único – As rendas, recursos e eventual resultado operacional serão 
aplicados integralmente na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos 
institucionais, no território nacional.  
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3 – APRESENTAÇÃO 
 

A APAE de Caxias do Sul foi criada por um grupo de senhoras da sociedade 
que, mobilizadas e motivadas, solicitaram a colaboração do Dr. Henrique Ordovás 
Filho, médico caxiense, para a criação de uma organização beneficente que 
atendesse a clientela carente da cidade. Entretanto, através de visitas domiciliares, 
observaram um grande número de crianças com problemas físicos e casos de 
poliomielite, levando-as a redirecionar o trabalho para um atendimento focado nas 
deficiências físicas e intelectuais. Sendo assim, em 06 de setembro de 1957, foi 
instituído o Clube de Saúde Dr. Mário Totta com o objetivo de atender pessoas 
portadoras de deficiências. Com o surgimento das APAEs no Brasil, em junho de 
1964, esta organização passou a se chamar APAE Clube de Saúde Dr. Mário Totta. A 
partir de 1970 aderiu a nomenclatura que vigora até hoje: APAE de Caxias do Sul. Em 
28 de novembro de 1981, foi inaugurada a atual sede da APAE que, desde sua 
criação, passou por várias gestões e atualmente está sendo presidida pela Srª Fátima 
Teresinha Prezzi Randon com mandato até 31 de dezembro de 2016. 

Hoje, A APAE de Caxias do Sul é uma entidade beneficente de assistência 
social que presta serviços socioassistenciais, conforme estabelece o art. 3º da Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 7 de dezembro de 1993 e a 
resolução nº. 6.308 e nº. 191, de 10 de novembro de 2005. O trabalho desenvolvido 
pela instituição tem como público alvo pessoas com deficiência em situação de 
dependência, conforme público beneficiário abrangido pela LOAS quando dispõe 
sobre “habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária”. O público alvo também está contemplado na 
Política Nacional de Assistência Social, de novembro de 2004, que refere como 
beneficiários da Política pessoas com “desvantagem pessoal resultante de 
deficiências”. Atuando há 59 anos no Município, a APAE presta à comunidade 
caxiense o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas 
Famílias, referenciado na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais como 
um Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade. A instituição 
desenvolve as ações socioassistenciais de forma permanente, planejada e 
continuada, com o acesso gratuito dos beneficiários aos serviços prestados.  

O serviço prestado pela instituição enquadra-se no Decálogo dos Direitos 
Socioassistenciais quando se refere ao direito a igualdade do cidadão e cidadã de 
acesso a rede socioassistencial sem discriminação, para construção da autonomia 
pessoal dentro das possibilidades e limites de cada um; do direito do usuário a 
acessibilidade, qualidade e continuidade, em serviços de ação continuada, operados 
por profissionais qualificados, capacitados e permanentes, em espaços com 
infraestrutura adequada e acessibilidade; do direito a proteção social por meio da 
intersetorialidade das políticas públicas, direito, do cidadão e da cidadã, a melhor 
qualidade de vida garantida pela articulação intersetorial da política de assistência 
social com outras políticas públicas, entre outros.  

A instituição possui três unidades de atendimento sendo: uma na Sede sito a 
Rua Professora Maria D’Avilla Pinto, n° 55, Bairro Cinquentenário, outra na 1ª 
Extensão Dovíglio Gianella sito a Rua Marcelo Casagrande, nº 253, Bairro Bela Vista 
e outra no Centro Ocupacional Santa Rita de Cássia sito a Rua Alceu Wamosy, nº 
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560, Bairro Cinquentenário. O processo de trabalho desenvolvido nas unidades de 
atendimento conta com equipe específica e habilitada como assistentes sociais, 
psicólogos, terapeuta ocupacional (Sede), oficineiros e cuidadores que realizam um 
trabalho pautado na promoção da autonomia, da inclusão social e da melhoria da 
qualidade de vida das pessoas atendidas. 
 
3.1 – Infraestrutura, Programas de Atendimento desenvolvidos e Ações – APAE: 
 
SEDE: 
- Terreno e Prédio, sito à Rua Professora Maria D’ÁvilIa Pinto, n°. 55 – Bairro 
Cinquentenário – Caxias do Sul/RS; 

• Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas 
Famílias; 

• Centro-Dia de Referência – Centro-Dia Caxias; 

• Ações da Área da Saúde – “Habilitação e Reabilitação de Crianças e 
Adolescentes com Deficiência; 

• Ações da Área da Educação – “Escola Especial Dr. Henrique Ordovás Filho”. 
 
PRIMEIRA EXTENSÃO DOVÍGLIO GIANELLA: 
- Terreno e Prédio da 1ª Extensão, sito à Rua Marcelo Casagrande, nº. 253 – Bairro 
Bela Vista – Caxias do Sul/RS, 

• Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas 
Famílias; 

 
CENTRO OCUPACIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA: 
- Terreno e Prédio, sito à Rua Alceu Wamosy, nº. 560 – Bairro Cinquentenário – 
Caxias do Sul/RS; 

• Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas 
Famílias; 

 
CHÁCARA: 
- Chácara com benfeitorias com 10 hectares, sito Travessão D. Pedro II, Vila Maestra 
7ª Légua – Caxias do Sul/RS. 
 
 
4 – OBJETIVOS 
 
4.1 – Objetivo Geral: 
 

Desenvolver a autonomia e independência dos beneficiários, seus familiares ou 
cuidadores oportunizando a busca de melhor qualidade de vida, fortalecimento de 
vínculos familiares, abrangência no relacionamento interpessoal e a promoção de sua 
integridade à vida em sociedade, estimulando seus aspectos cognitivos, afetivos e de 
cidadania. 
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4.2 – Objetivos Específicos: 
 

• Oferecer atendimento especializado através de equipe específica e habilitada 
às pessoas com deficiência, seus familiares ou cuidadores, observando seus 
limites e suas potencialidades; 

• Promover a autonomia e independência visando à melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com deficiência; 

• Oferecer espaços de interação e integração social com seus pares e com a 
comunidade estimulando as relações interpessoais e a sociabilidade do 
usuário; 

• Atuar na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e desenvolver ações 
especializadas para a superação de violação de direitos do usuário e sua 
família; 

• Promover a acessibilidade a benefícios e programas socioassistenciais; 

• Atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia a 215 pessoas com deficiência, 
que apresentem déficit motor e/ou de linguagem, em função de sequela 
neurológica e/ou síndromes; 

• Orientar sobre situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes 
da relação intrafamiliar e de cuidados permanentes que a deficiência impõe; 

• Fortalecer vínculos familiares, através de ações de profissionais habilitados, 
oportunizando famílias e cuidadores a perceberem suas capacidades e 
potencialidades; 

• Estimular nos beneficiários a capacidade de solucionar pequenos problemas 
do dia-a-dia; 

• Avaliar a pessoa com deficiência, através de equipe específica habilitada 
pontuando as necessidades e potencialidades dos beneficiários; 

• Elaborar plano individual de atendimento baseado no processo avaliativo 
interdisciplinar, apontando as necessidades e potencialidades de cada usuário; 

• Fornecer orientações práticas a familiares e cuidadores dos beneficiários 
acerca da melhor forma de lidar com as dificuldades cotidianas, ampliando sua 
capacidade de superação de obstáculos, promovendo a autoestima, autonomia 
e cidadania dos sujeitos envolvidos no processo; 

• Promover e articular serviços e programas de assistência social, visando à 
inclusão social da pessoa com deficiência; 

• Oferecer atendimento educacional especializado a crianças e adolescentes 
com deficiência, quando necessitarem de ação especializada; 

• Preparar beneficiários, familiares e cuidadores para um envelhecimento 
saudável e digno dando atenção integral para os beneficiários no decorrer de 
seu ciclo de vida, 

• Atuar na interface das políticas públicas, defendendo e lutando pela ampliação 
dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive com ações voltadas a 
inclusão no mercado de trabalho. 
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5 – ORIGEM DOS RECURSOS 
 

• Verbas públicas do Governo Federal, Estadual e Municipal; 

• Doações da comunidade; 

• Convênios e parcerias com instituições não governamentais, 

• Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
 
5.1 – Convênios e parcerias referentes a área da Assistência Social, Saúde e 
Educação 
 

• Convênio para atendimento de 220 metas, com o município de Caxias do Sul, 
através da Fundação de Assistência Social – FAS e do Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS, para execução do Serviço de Proteção Social 
Especial – Piso de Transição de Média Complexidade para atendimento de 
pessoas com deficiência – Serviço de Ação Continuada – SAC, em Unidade 
Referenciada; 

• Convênio para atendimento de 30 metas com o município de Caxias do Sul, 
através da Fundação de Assistência Social – FAS e do Fundo Nacional de 
Assistência Social, para execução do Serviço Especializado de Assistência 
Social para Pessoas com Deficiência na modalidade de Centro-Dia; 

• Convênio com Fundação de Assistência Social – FAS, administradora do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para execução do 
Projeto “Crescer e Aprender”; 

• Convênio de Responsabilidade Social com a Unimed Nordeste/RS com 
cobertura parcial para exames laboratoriais, radiológicos e integral para 
consultas; 

• Convênio Emercor para atendimento gratuito de emergências médicas – Área 
Protegida. (Prédios e Veículos); 

• Convênio com a Vara Federal Criminal; 

• Convênio com a Faculdade da Serra Gaúcha - FSG para estágio 
supervisionado de alunos do curso de Terapia Ocupacional e Fisioterapia; 

• Convênio com o Juizado Especial Criminal da Comarca de Caxias do Sul; 

• Convênio com o município de Caxias do Sul. Através da Secretaria Municipal 
da Saúde, para execução da ação: “Habilitação e Reabilitação de Crianças e 
Adolescentes com Deficiência Intelectual e Múltipla”; 

• Convênio com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, para cedência de 15 
professores (no momento somente 07 professores de 20 horas e 02 de 40 
horas) e o fornecimento de uma cota mensal de combustível (Sede, 1ª 
Extensão Dovíglio Gianella e Centro Ocupacional Santa Rita de Cássia); 

• Convênio gratuito com SERESA – Serviços de Resíduos da Saúde para coleta 
e destinação de resíduos; 

• Convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Social da Educação – 
FNDE/MEC, para o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE; 

• Merenda Escolar/MEC repassada pelo Município e Banco de Alimentos, 
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servida aos alunos e beneficiários em lanches reforçados tanto no turno da 
manhã como no turno da tarde. (Sede, 1ª Extensão Dovíglio Gianella e Centro 
Ocupacional Santa Rita de Cássia); 

• Convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da 
Secretaria da Educação, para repasse do Recurso do Fundo Nacional para 
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, 

• Convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da 
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, para recebimento de doações. 

 
 
6 – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS NO ÂMBITO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTADOS EM 2016 
 
6.1 – SERVIÇO DESENVOLVIDO: 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas 
Famílias em Unidade Referenciada reconhecido na Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais como um Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade. 

 
6.1.2 - Público Alvo: 

Pessoas com deficiência com dependência, seus cuidadores e familiares. 
 

6.1.3 - Capacidade de Atendimento:  
200 pessoas com deficiência com dependência em atendimento de Proteção 

Social Especial de Média Complexidade. 
 
6.1.4 - Recursos Financeiros a Serem Utilizados: 

 
Receitas: 
 

• Previsão da receita anual oriunda do Fundo Nacional de Assistência: R$ 
334.509,60; 

• Previsão da receita anual oriunda do Orçamento da Fundação de Assistência 
Social – FAS: R$ 500.000,00; 

• Previsão da receita anual oriunda do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente: R$ 94.764,31. 

 
Despesas: 
 

•  Previsão da despesa anual oriunda do Fundo Nacional de Assistência: R$   
 334.509,60; 

•  Previsão da despesa anual oriunda do Orçamento da Fundação de Assistência  
 Social -  FAS: R$ 500.000,00; 

•  Previsão da despesa anual oriunda do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
 do Adolescente: R$ 94.764,31. 
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6.1.5 - Recursos Humanos Envolvidos: 

 
UNIDADE DE ATENDIMENTO: CENTRO 

OCUPACIONAL SANTA RITA DE 

CÁSSIA 

UNIDADE DE ATENDIMENTO: 

SEDE 

UNIDADE DE ATENDIMENTO: 1ª 

EXTENSÃO DOVÍGLIO 

GIANELLA 

Equipe de Trabalho 

(carga horária 

semanal) 

Financiamento Equipe de 

Trabalho 

(carga horária 

semanal) 

Financiamento Equipe de 

Trabalho 

(carga horária 

semanal) 

Financiamento 

01 Psicóloga 20 horas Orçamento FAS 01 Assistente 

Social 20 horas 

Orçamento 

FAS 

01 Psicóloga 20 

horas 

Orçamento 

FAS 

06 Oficineiros 20 horas Orçamento FAS 01 Terapeuta 

Ocupacional 20 

horas  

Orçamento 

FAS 

01 Assistente 

Social 20 horas  

Orçamento 

FAS 

01 Auxiliar de Limpeza 

20 horas 

Orçamento FAS 01 Psicólogo 30 

horas  

Orçamento 

FAS 

01 Oficineiro 20 

horas 

Orçamento 

FAS 

01 Coordenadora 36 

horas 

FNAS 01 Merendeira 

40 horas 

FNAS 01 Auxiliar de 

Limpeza 20 horas 

Orçamento 

FAS 

01 Assistente Social 30 

horas  

FNAS 04 Oficineiros 

20 horas 

Orçamento 

FAS 

01 Coordenadora 

24 horas 

FNAS 

01 Oficineira 20 horas FNAS 02 Auxiliares 

Administrativas 

38h 45 min 

Orçamento 

FAS 

01 Oficineiro 20 

horas 

FNAS 

01 Oficineira 30 horas FNAS 02 Auxiliares de 

Limpeza 20 

horas 

Orçamento 

FAS 

01 Cozinheira 40 

horas  

FNAS 

01 Oficineira 20 horas FNAS 01 Coordenador 

40 horas  

FNAS  

---------- 

 

---------- 

01 Merendeira 40 

horas 

Orçamento FAS 01 Assistente 

Social 20 horas 

FNAS 

 

---------- ---------- 01 Oficineiro 20 

horas  

FNAS 

 

---------- ---------- 01 Cuidador 30 

horas 

Orçamento 

FAS 

---------- ---------- 

 
6.2 – SERVIÇO DESENVOLVIDO: 
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias 
em Centro-Dia reconhecido na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
como um Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade. 
 
Centro-Dia de Referência – “Centro-Dia Caxias - CDC” – APAE SEDE 
 
6.2.1 - Público Alvo: 
Destina-se às pessoas com deficiência em situação de dependência e/ou vivendo em 
condições de vulnerabilidade e risco por violação de direitos prioritariamente jovens e 
adultos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC-LOAS e em 
situação de pobreza incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico. 
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6.2.2 - Capacidade de Atendimento: 
30 beneficiários por turno, no mínimo 02 turnos por semana. 
 
6.2.3 - Recursos Financeiros a Serem Utilizados: 

• Previsão da receita anual oriunda do Fundo Nacional e Orçamento FAS para 
execução do Centro-Dia de Referência – “Centro-Dia Caxias”: R$ 722.676,00 

• Previsão da despesa anual oriunda do Fundo Nacional e Orçamento FAS de 
assistência social para execução do Centro-Dia de Referência – “Centro-Dia 
Caxias”: R$ R$ 722.676,00 

 
6.2.4 - Recursos Humanos Envolvidos: 
01 Coordenador –  40 horas 
01 Assistente Social –  30 horas 
01 Psicóloga – 30 horas 
01 Terapeuta Ocupacional – 20 horas 
06 Cuidadores – 40 horas 
08 Cuidadores – 20 horas 
01 Agente Administrativo – 40 horas 
01 Auxiliar de Limpeza – 40 horas 
 
6.2.5 - Abrangência Territorial: 
Município de Caxias do Sul 
 
 Profissionais que atuam na instituição através de Convênios e Parcerias 
 

Profissionais Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Vínculo 

Apenados 03 04h Vara Federal 

 
Oficineiros 

 
02 

02 profissionais: 
01 com 04h 
01 com 02h 

Projeto Recria 
Fazendo Arte – 
Educação 11ª fase 

 
 Profissionais que atuam na instituição de forma voluntária 
 

Profissionais Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Vinculo 

Comunidade 10 Média de 03h Voluntariado 

Médico 01 Média de 02h Voluntariado 

 
➢ O serviço de contadoria é realizado por uma empresa de contabilidade 

prestadora de serviços. 
➢ Um profissional do Serviço Social também agrega a função de coordenação do 

Centro Ocupacional Santa Rita de Cássia. 
➢ Um profissional da Pedagogia também agrega a função de coordenação da 1ª 

Extensão Dovíglio Gianella. 
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➢ Um profissional da Psicologia também agrega a função de coordenação 
técnica. 
 
Participação da equipe específica e habilitada em atividades externas 
(seminários, reuniões, palestras...) 
 
Participação em reuniões municipais e instâncias de controle social: 

• Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente de Caxias do Sul; 

• Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

• Conselho Municipal de Assistência Social;   

• Banco de Alimentos; 

• GAL – Grupo de Apoio Local direcionado a Inclusão ao Mundo do Trabalho; 

• Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 

• Reunião Mensal dos Técnicos da instituição na Sede, 

• Reunião Mensal da Média Complexidade. 
 

Participação da Equipe de Trabalho em Capacitações, Seminários e Palestras:  

• Seminário sobre a Proteção Social Especial de Média Complexidade na UCS; 

• Seminário Estadual sobre a Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade na FSG; 

• Capacitação dos Autodefensores – Federação Nacional das APAEs em Porto 
Alegre; 

• Capacitação: Construção do Plano de Ação e do Relatório de Atividades; 

• Formação sobre a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente; 

• Capacitação: Foco no Investimento Social e Ferramentas de Gestão 

• Capacitação: Leitura e Interpretação de Editais à Luz da Lei 13019; 

• Tribuna Livre do COMDICA; 

• Seminário sobre Mediação Familiar; 

• Curso de Manipulação de Alimentos; 

• Treinamento CIPA: Uso de Equipamentos de Segurança; 

• Seminário “Discussão sobre a Política de Assistência Social de Acordo com a 
Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011”; 

• Capacitação em Autismo e Inclusão; 

• Seminário sobre Acessibilidade; 

• Palestra sobre Benefícios Sócioassistenciais; 

• Seminário sobre a Resolução CNAS nº 34, 

• Workshop de Psicologia. 
 
7 – AÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: 
 
Escola especial Dr. Henrique Ordovás Filho 
Público Alvo: Crianças e adolescentes dos 06 aos 18 anos 
Número de beneficiários atendidos: 92 
Número de famílias ou cuidadores atendidos: 91 
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 Profissionais contratados pela instituição: 

Profissionais 
 

Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Vínculo 

Diretora 01 20h Celetista 

Vice-Diretora 01 20h Celetista 

Professores/Pedagogos 05 20h Celetista 

 
Professores 

06 03 profissionais 
com 20h 

 
Cedidos pelo Município 

03 profissionais 
com 40hs 

Monitor 01 44h Celetista 

Auxiliar de Limpeza 01 20h Celetista 

 
Resumo das Atividades Desenvolvidas: 

• Atendimento educacional especializado a crianças e adolescentes com 
deficiência, quando necessitarem de ação especializada, com utilização de 
recursos pedagógicos adaptados que permitam a intervenção educativa nas 
diversas áreas; 

• Atividades educativas que promovam a socialização, a cognição, a linguagem, 
a motricidade, a autonomia e independização dos alunos; 

• Atividades de estimulo das potencialidades respeitando as individualidades dos 
alunos; 

• Atividades de estimulação nas áreas motora, cognitiva e da linguagem, bem 
como atividades que proporcionem a descoberta e o desenvolvimento de 
habilidades; 

• Desenvolvimento de atividades da vida diária objetivando a autonomia, 
melhoria da qualidade de vida e independização dos alunos; 

• Orientação, encaminhamentos e acompanhamento na área de serviço social  
à familiares e/ou cuidadores sempre que necessário através dos instrumentos 
de trabalho específicos de cada área; 

• Encaminhamento a recursos da comunidade, a rede de proteção e a rede 
socioassistencial por profissionais da Psicologia e do Serviço Social; 

• Acompanhamento de crianças e adolescentes que foram encaminhados para 
escola comum, 

• Atividades de integração entre instituição, beneficiários e famílias através de 
eventos, festas e celebrações. 

 
Demonstração Quantitativa: 

• Número de beneficiários: 92 

• Número de avaliações: 19 

• Número de ingressos: 19 

• Número de altas: 11 

• Estudo de casos em equipe específica e habilitada: 26 

• Reuniões de pais/cuidadores: 04 

• Reuniões de coordenadores: 10 
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• Reuniões externas: 05 

• Acompanhamento dos alunos incluídos em escola comum: 04 
 
Outras atividades: 

• Participação dos alunos da escola, nas “Olimpíadas Coloniais” e 
confraternização com as Soberanas Mirins da Festa Nacional da Uva, 
promovido pela organização da Festa da Uva; 

• Vista dos alunos do curso técnico de Enfermagem do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Social – SENAC, com teatro sobre saúde bucal e escovação; 

• Visita de alunos do curso de Nutrição da Faculdade da Serra Gaúcha – FSG, 
com pesagem e orientação sobre alimentação saudável; 

• Visita de alunos do curso de Administração da Universidade de Caxias do Sul – 
UCS, cm confraternização de Páscoa; 

• Visita de alunos do curso de Pedagogia da UCS; 

• Atividades de atletismo “Educando Campeões”, em parceria com a Secretaria 
Municipal do Esporte e Lazer – SMEL, para 11 alunos; 

• Atividades de canoagem, remo e vela, em parceria com a SMEL, para 05 
alunos; 

• Aulas de Educação Física com professores da SMEL, para 63 alunos; 

• Projeto de dança do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – COMDICA, para 68 alunos; 

• Visita de alunos do curso de Educação Física da FSG, para avaliação do 
equilíbrio motor; 

• Apresentação e integração de música, com o grupo “Mistura Fina”, na Sede; 

• Presença do violonista Fábio Chagas, representando o 5º Festival Brasileiro de 
Música de Rua; 

• Comemoração do Dia das Mães, durante semana festiva no mês de maio 
(brechó, chá, sorteios, brincadeiras...); 

• Grupo de teatro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, acompanhados do 
Sr. Gibeon, em comemoração ao Dia das Mães; 

• Passeio aos Pavilhões da Festa da Uva, para participar da Semana do Meio 
Ambiente; 

• Apresentação das bandas “Os Dutrinhas” e “Os Bombardeiros”, para os alunos; 

• Festa Junina, com atividades recreativas e lanches; 

• Participação dos alunos do Atletismo nos jogos em Santa Cruz (Paracergs), em 
julho; 

• Entrega de Pareceres para os pais, em julho; 

• Visita do Diretor Administrativo da Viação Santa Teresa – VISATE, Sr. Gustavo 
Marques dos Santos, embaixador da Tocha Olímpica; 

• Festa dos aniversariantes do semestre, com apresentação circense; 

• Oficina para confecção de instrumentos de percussão, para apresentação na 
Ação Global; 

• Desfile no Shopping Iguatemi Caxias, na abertura da Semana Nacional do 
Deficiente Intelectual e Múltiplo, com participação de 02 alunos; 

• Gincana entre alunos alusiva à Olimpíada de Integração; 
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• Participação no festival especial “Inclusão pela Arte”, durante a Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla; 

• Participação de alunos, profissionais e familiares, na Ação Global (Encontro da 
Família Apaeana); 

• Visita à Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, para assistir danças da 
Cultura Gaúcha; 

• Ação Gásbras, com plantio de mudas de flores; 

• Jogos de integração, alusivo à Semana Municipal da Paz, na Escola Dante 
Marcucci; 

• Passeio com Café Colonial, na Cantina Tonet; 

• Entrega de livros personalizados aos alunos, onde foram os protagonistas da 
história; 

• Alunos do SENAC realizaram ação de saúde, com alunos da enfermagem, 
falando sobre higiene; 

• Ação da Universidade de Caxias do Sul – UCS, sobre o tema 
“Sustentabilidade”; 

• Ação da Escola Estadual Sílvio Stalivieri, com recreio orientado, na Sede; 

• Tardes e manhãs recreativas no Enxutão, no mês de novembro; 

• Ação do SENAC, com corte de cabelo, para alunos e familiares; 

• Apresentação de instrumentos de sopro, para alunos da Escola Especial e 
Assistência do Grupo do SESC, com uma manhã recreativa e cultural; 

• Jogos de integração entre alunos e familiares com alunos da UCS; 

• Confraternização do encerramento do atletismo; 

• Participação de alunos na X Mostra de Arte e Cultura; 

• Participação de alunos no Festival de Blues; 

• Visita do Papai Noel, com entrega de presentes; 

• Comemoração de aniversariantes do semestre, em dezembro; 

• Premiação para escola e alunos, pela participação no Atletismo, no Enxutão; 

• Entrega de Pareceres aos pais, em dezembro; 

• Participação de alunos, nos Jogos Intermunicipais do RS para Pessoas com 
Deficiência – PARAJIRGS, em Porto Alegre. 

 
 
8 – AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE: 
 
Público Alvo: Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla 
Número de beneficiários atendidos: 215 
Número de atendimentos – Ano:  Fisioterapia 7.756 

Fonoaudiologia: 1.672 
Total: 9.428 

Número de Ingressos: 34 
Número de Desligamentos: 15 
 
 
 



 
 

                                                 
                  
 
 

           AAPPAAEE  DDEE  CCAAXXIIAASS  DDOO  SSUULL   
 

 
 
 

 
 

 

       Sede: Rua Professora Maria D’Ávilla Pinto, 55 – Cinquentenário - 95013-270 – Caxias do Sul – RS 
E-mail: caxiasdosul@apaers.org.br      Site: www.apaecaxiasdosul.org.br        Fone: (054) 3013.4900 

18 

 

 Profissionais contratados pela instituição: 

Profissionais 
 

Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Vínculo 

Fisioterapeutas 07 04 profissionais 
com 30h 

 
 
Celetista 02 profissionais 

com 20h 

01 profissional 
com 15h 

Fonoaudiólogos 02 20h Celetista 

 

• Atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia a 215 pessoas com deficiência, 
que apresentem déficit motor e/ou de linguagem, em função de sequela 
neurológica e/ou síndromes; 

• O objetivo é promover autonomia, independização e melhoria na qualidade de 
vida dos beneficiários, fortalecendo o desenvolvimento das potencialidades 
sociais, afetivas e de cidadania, através da atuação de uma equipe 
multidisciplinar especializada, composta por fisioterapeutas e fonoaudiólogos, 
prevenindo o aumento de deformidades e o número de tratamentos cirúrgicos; 

• Participação em reuniões de coordenadores, mensalmente; 

• Trocas informações e pareceres sobre beneficiários, com professores das 
escolas municipais e/ou estaduais; 

• Reuniões sistemáticas com familiares sobre assuntos diversos; 

• Participação de funcionários na Tradicional Feijoada; 

• Festa Junina, envolvendo beneficiários, funcionários e familiares e com 
integração entre setores; 

• Participação de beneficiários no ensaio fotográfico para produção do 
Calendário APAE 2017; 

• Participação de profissionais do setor, em reuniões de equipe, para realizar 
avaliações de casos e evoluções nos prontuários; 

• Participação dos beneficiários nas atividades da Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla; 

• Participação dos beneficiários e familiares na Ação Global/Dia da Família; 

• Participação de beneficiários na X Mostra de Arte e Cultura , na Sede da 
Instituição. 

 
 
9 – OUTRAS ATIVIDADES ENVOLVENDO A INSTITUIÇÃO: 
 

Fevereiro: 

• No dia 14/02, algumas mulheres fizeram doações de roupas, e as vendas das 
mesmas foram revertidas para Instituições, entre elas, a APAE. O evento 
ocorreu na GStock, com o nome “GStock do Bem”; 
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Março: 
Feirinha de produtos do Bazar da APAE, no Quinta Eventos, durante o almoço 
do dia 02/03; 

• Reuniões com o Grupo Jovem da APAE, para a organização da Festa Junina; 

• No dia 11/03, profissionais da Enfermagem, do SENAC Caxias, estiveram 
realizando uma Ação de Saúde, na Escola Especial da APAE (dicas de saúde, 
escovação dentária, etc.); 

• No dia 23/03, aconteceu a sessão de “Cinema Acessível”, na sala de cinema 
Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, onde 
participaram diversas Instituições. Foi exibido o filme “Saneamento Básico”. A 
iniciativa foi do Banrisul, por meio da Universidade Corporativa; 

• Reuniões com a equipe da confecção Erica Generozo, para a organização do 
Bazar Beneficente; 
 
Abril: 
Participação da APAE no jantar “Homens na Cozinha”, o qual reverteu parte da 
arrecadação para a Instituição. O jantar aconteceu no dia 02/04, no Centro de 
Eventos dos Pavilhões da Festa Nacional da Uva; 

• Participação da coordenadora técnica nas reuniões de Pacificação, na Escola 
Dante Marcucci; 

• Reuniões com a Vert’e Comunicação, para elaboração do Informativo da 
APAE; 

 
Maio: 

• Participação da coordenadora técnica nas reuniões de pacificação na Escola 
Dante Marcucci; 

• Realização da Tradicional Feijoada da APAE, no Restaurante Tulipa, nos 
Pavilhões da Festa Nacional da Uva, dia 15/05; 

• Encontro dos Autodefensores das APAEs, na cidade de Garibaldi, no dia 
18/05. Estiveram representando a APAE de Caxias do Sul, a coordenadora da 
1ª Extensão, Flávia Balthazar, com os beneficiários Autodefensores, Orli 
Salvador e Keize Kellermann; 

• Reunião na NL Informática, com o Diretor da empresa, sobre o Projeto 
“Festival Especial”, que acontece na Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla. Realização Varsóvia Educação e Cultura. A 
reunião contou com a participação da Presidente Executiva, coordenadora 
técnica da APAE e com o coordenador do projeto, Sr. Robson Cabral; 
 
Junho: 

• Reunião do Grupo Jovem da APAE com a coordenadora técnica, para 
organização da Festa Junina; 

• Participação de alunos e beneficiários na APAE, na Semana Nacional do Meio 
Ambiente, no Centro de Eventos da Festa Nacional da Uva, no dia 02/06; 

• Outlet na Erica Generozo; nos dias 02, 03 e 04/06, no Personal Hotel, cujo 
50% da arrecadação foi revertida para a APAE; 
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• Participação da coordenadora técnica da APAE nas reuniões de pacificação, 
na Escola Dante Marcucci; 

• Participação da Presidente Executiva da APAE, no Torneio de Tiro e Laço, em 
Criúva, cuja parte da arrecadação foi revertida para a APAE, dia 11/06); 

• Festa Junina da APAE, organizada pelos “Amigos Leitão” e Grupo Jovem da 
APAE, na sede da PHD Guindastes, dia 11/06; 

• Participação da Presidente Executiva da APAE, na Feijoada do Tulipa, no dia 
18/06, no Café de La Music; 

• Realização da Festa Junina da APAE, na sede da Instituição, com a 
participação de beneficiários de todos os setores; 
 
Julho: 

• Realização do ensaio fotográfico para o Projeto “Calendário APAE 2017”, nos 
dias 04, 05 e 06/07, no estúdio do fotógrafo Andrei Cardoso; 

• Participação da coordenadora técnica, nas reuniões de Pacificação, na Escola 
Dante Marcucci; 

 
Agosto: 

• No dia 03/08, a APAE recebeu a visita do Diretor Administrativo da Viação 
Santa Teresa – VISATE, Sr. Gustavo Marques dos Santos, embaixador da 
Tocha Olímpica, o qual a trouxe e mostrou para alunos e beneficiários; 

• Participação da APAE, no Bazar do Dia dos Pais, no Universo Vegetariano, 
juntamente com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – 
APADEV; 

• Participação da coordenadora técnica, no programa Persona, da Rádio Caxias, 
em 09/08; 

• Realização do Festival Especial “Inclusão pela Arte”, durante a Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, nas três unidades 
da APAE, no período de 21 a 28/08; 

• Participação da coordenadora técnica, no Seminário “A Inclusão Profissional da 
Pessoa com Deficiência”, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul; 

• Realização da Ação Global/Dia da Família, na Sede da APAE, envolvendo 
alunos, beneficiários, profissionais e familiares, em 27/08; 

• Participação da Presidente Executiva e coordenadora técnica, no Jantar 
“Atletas na Cozinha”, no Recreio da Juventude, cuja parte da renda foi 
revertida para a APAE; 

• Presidente Executiva e coordenadora técnica estiveram presentes no 
lançamento do filme “Cromossomo 21, na cidade de Gramado-RS, durante o 
44º Festival de Cinema de Gramado, no dia 30/08; 

• Realização do Jantar “Alunos na Cozinha”, no Intercity Hotel, promovido pelo 
SENAC, cuja renda foi revertida para a APAE, em 30/08; 

• XXII Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, em Porto Alegre-RS, com 
participação da Presidente Executiva da APAE. Realização: Faders, em 21/08; 
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Setembro: 

• Reunião com fotógrafo Kleber Maurício, sobre o projeto “Olhares”, realizado 
por ele, para contemplar fotografias com beneficiários da APAE; 

• De 21 a 27/09 – Semana Municipal da Paz, com participação de várias 
Entidades e Escolas da cidade, incluindo a APAE; 

• Realização do Jantar de Lançamento do Calendário APAE 2017, no Quinta 
Eventos, cuja parte da arrecadação foi revertida para a Instituição; 
 
Outubro: 

• Exposição “Olhares”, do fotógrafo Kleber Maurício, com abertura no dia 30/10, 
no Centro Comercial Executivo Rio Branco, com participação de alguns 
beneficiários da APAE; 

• De 27 a 29/10 – Realização do Bazar Solidário mmartan, na Sede da APAE, 
com parte da renda revertida para a Instituição; 

• Coordenadora técnica da APAE, realizou palestra sobre “crianças especiais”, 
durante exposição “Olhares”, do fotógrafo Kleber Maurício, no Centro 
Comercial Executivo Rio Branco, em 27/10; 

• Participação da coordenadora técnica da APAE, nas reuniões de Pacificação, 
na Escola Dante Marcucci; 

 
Novembro: 

• Participação da coordenadora técnica, no Programa Rede Armazém, na UCS 
TV, sobre o Calendário APAE 2017; 

• 4ª Aldeia SESC, de 03 a 06/11, com oficina com o Grupo de Choros de Balcão, 
na Sede da APAE. Realização: Fecomércio RS e SESC; 

• Coordenadora Técnica participou da aula de Desenvolvimento Humano do 
Curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, como palestrante; 

• Dias 19 e 20/12 – Participação da APAE no “Jardim de Natal”, com Bazar 
beneficente; 

• Realização da X Mostra de Arte e Cultura, na Sede da Instituição, no dia 26/11; 
 
Dezembro 

• Participação da coordenadora técnica, profissionais da psicologia e do serviço 
social, no Seminário de Proteção Social, que aconteceu no auditório do Centro 
Universitário da Serra Gaúcha – FSG, em 06/12; 

• Dias 10 e 11/12 – Participação da APAE no Bazar Beneficente “Criando com 
Arte”, no Recreio da Juventude, cuja parte da arrecadação foi revertida para a 
APAE; 

• Em 13/12 – Reunião de Diretoria, Grupo de Prevenção e Assistentes Sociais 
da 7ª Delegacia das APAEs, na Sede da Instituição, em Caxias do Sul; 

• Coordenadora técnica participou da avaliação dos trabalhos dos alunos do 
curso de publicidade, na aula de “criatividade”, na UCS. O desafio era auxiliar 
em alguma problemática enfrentada pela Instituição, em 14/12; 

• Participação da coordenadora técnica, no programa Persona, da Rádio Caxias, 
em 22/12. 
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10 – REPRESENTATIVIDADES: 
Participação da equipe específica e habilitada em atividades externas 

(seminários, capacitações, reuniões, palestras...) 
 

• Grupo de Apoio Local (GAL) – SENAI Mercado de Trabalho: Psicóloga Natália 
Pirocca; 

• Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPcD: 
Psicóloga Rejane Lazzaretti; 

• Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS: Assistente Social Ângela 
Menegollo; 

• Projeto RECRIA Fazendo Arte-Educação – Instituto Leonardo Murialdo/Centro 
Técnico Social: Diretora Eni Salete Lima Tasca; 

• Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente de Caxias do Sul – RECRIA 
Livre e Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente: Assistente Social 
Angela Menegollo; 

• Grupo de Prevenção do 7º Conselho Regional das APAEs do Rio Grande do 
Sul: Psicóloga Simone De Antoni Perini; 

• Rede de Proteção Social Especial Média Complexidade: Denise Veadrigo de 
Lima, Neura Teresinha Decó e Flávia Balthazar; 

• Banco de Alimentos – Elisabeth Leite Marin; 

• Rede de Pacificação Social – Simone De Antoni Perini; 

• Reuniões 7º Conselho Regional das APAEs e Federação Estadual das APAEs 
– Elisabeth Leite Marin. 

 
 
11 – DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: 
  

A Federação Nacional das APAEs tem uma política de engajamento dos 
beneficiários na luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Assim, na comunidade 
APAEANA existem auto defensores a nível municipal, estadual e nacional. Em nosso 
município, Orlí Luis Salvador foi eleito pelos beneficiários como representante 
autodefensor da APAE de Caxias do Sul. Orlí foi indicado para concorrer a nível 
Estadual e, em agosto de 2014, no Fórum Estadual de Autodefensores em Porto 
Alegre foi eleito autodefensor estadual representando, assim, as pessoas com 
deficiência nas reuniões a nível nacional. 

A autodefensoria é uma das principais formas de participação dos beneficiários na 
luta pela garantia e defesa dos direitos das pessoas com deficiência bem como a 
proposição de novos direitos. Além disso, internamente, no final do ano os 
beneficiários participaram de reuniões realizadas em pequenos grupos com o auxílio 
de um profissional da equipe técnica com o objetivo de avaliar o trabalho 
desenvolvido no decorrer do ano considerando os pontos positivos, negativos e 
sugestões para 2017.  

As famílias, por sua vez, participaram do processo de trabalho da instituição 
participando das reuniões semestrais, da caixinha de sugestões e da pesquisa de 
satisfação que foi realizada no mês de dezembro onde todas as famílias receberam 
um questionário e puderam apontar os pontos positivos, negativos e enviarem 
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sugestões para o planejamento do processo de trabalho para 2017. Outros espaços 
de participação das famílias no trabalho da instituição se dá através do Clube de 
Mães e dos Conselhos que compõe a organização institucional. 

 
 
12 – AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
 

A avaliação do processo de trabalho executado no atendimento será realizada 
continuamente, de forma quantitativa e qualitativa, com caráter, diagnóstico, 
prognóstico e investigativo. O que deve ser aferido (resultado) com relação ao serviço 
em termos de prazo são as superações das situações de dependência, diminuição de 
vulnerabilidade e risco e de direitos violados e se as aquisições contribuíram para a 
construção da autonomia para a superação das barreiras, para que o 
desengajamento do beneficiário não provoque a reincidência de riscos.   

O Serviço em Centro-Dia de Referência conta com instrumento de registro das 
informações sobre o usuário no serviço -  Plano de Atendimento Individual ou 
Familiar- capaz de definir uma linha de base do atendimento do usuário que marcará 
o ponto de partida para avaliações futuras, construída a partir das reais demandas, 
desejos, pactuações de prioridades e previsão de períodos de avaliação,  
determinando quais serão os indicadores que permitirão monitorar e avaliar o alcance 
dos objetivos definidos. 
Realiza, também, a verificação da satisfação dos usuários e famílias com relação aos 
atendimentos ofertados, tais como : atendimento do serviço às expectativas do 
usuário; quantidade e qualidade da oferta; formas de acesso ao serviço; 
acessibilidade dentro do próprio serviço (arquitetônica, deslocamento e locomoção, 
comunicação, compreensão das atividades, etc.); pertinência das atividades 
realizadas com os objetivos do serviço; qualidade dos cuidados pessoais ofertados; 
qualidade da relação entre usuário e a equipe; dentre outros. A coleta dos dados é 
feita através de observações dos profissionais cotidianamente, que são registradas 
sistematicamente. Além disso, são coletadas informações diretas que reflitam as 
opiniões das pessoas com deficiência e suas famílias, através de reuniões periódicas 
(quinzenais) com as famílias e grupos focais. 
 

 
Caxias do Sul, Dezembro de 2016. 

 
 

Fátima Teresinha Prezzi Randon 
Presidente Executiva 
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13 – ANEXOS 
 
 
 


