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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 58 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 2015 à 31 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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”. 
 
 
 
 
 

mailto:apae.cx@terra.com.br


 
 

                                                 
                  
 
 

           AAPPAAEE  DDEE  CCAAXXIIAASS  DDOO  SSUULL   
 

 
 
 

 
 

 

       Sede: Rua Professora Maria D’Ávilla Pinto, 55 – Cinquentenário - 95013-270 – Caxias do Sul – RS 
E-mail: apae.cx@terra.com.br      Site: www.apaecaxiasdosul.org.br        Fone/Fax: (54) 3013.4900 

3 

 

 
 
 
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/ FAX: (54) 3013.4900       
E-mail: apae.cx@terra.com.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; 

 Utilidade Pública Federal: Decreto do Governo Federal nº 59.207 de 13/09/1966; 

 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 44/2015 de 
31/03/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS – 
Secretaria Nacional de Assistência Social; 

 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 
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Vice-Presidente: Lúcia Amélia Battastini Neves                             
1ª Diretora Secretária: Bernardete Pavan Vezaro                                    
2ª Diretora Secretária: Vera Mari Longhi                                  
1ª Diretora Financeira: Vânia Elisa Maggi Campagnollo 
2ª Diretora Financeira: Ana Beatriz Tonolli Thomaz 
Diretora Social: Marilene Dotti Sartori 
         
Conselho de Administração: 
Geni Maria Scanderlla 
Marília Dallegrave 
Vera Lúcia Venzon Varela 
Vera Brustolin 
 
Conselho Fiscal: 
Efetivos: 
Elvo Adami 
João Batista Thomaz 
José Vilmar Paim Andrade 
 
Suplentes:  
Diamantino Duarte da Cunha 
Laura Helena Damiani 
Roberto Luiz Battastini 
 
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; 
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III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla; 

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; 
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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 
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 – CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

Conforme o Art. 2° de seu Estatuto, a APAE de Caxias do Sul é uma associação 
civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, 
prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, 
lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com 

duração indeterminada, tendo sede na Rua Professora Maria D’ Ávilla Pinto, nº 55, 
bairro Cinquentenário, e foro no município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do 
Sul.  

Fundada em 06 de setembro de 1957, a APAE de Caxias do Sul segue os 
princípios da Federação Nacional das APAEs, criada em 10 de novembro de 1962 
que tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da 
qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa 
e solidária. 

A instituição atende um público que é alvo da Política de Assistência Social, 
público vulnerável e em situação de risco pela própria condição que a deficiência 
impõe. Segundo censo demográfico do IBGE de 2010, no Brasil cerca de 32,2% da 
população possui algum tipo de deficiência sendo que, destes, 1,4% possui 
deficiência intelectual. O Censo mostra, ainda, que a maioria das pessoas com 
deficiência intelectual são do sexo masculino, de cor branca, concentrados em sua 
maioria nas áreas urbanas, são analfabetos e possuem rendimento familiar entre um 
e dois salários mínimos (IBGE-Censo Demográfico 2010). Vale salientar que o censo 
de 2010 contabiliza a população brasileira em 190.755.799 e em 2014 estima-se que 
a população total passa de 202.768.562 habitantes o que representa, também, o 
aumento do número de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. 

Para atender este público específico é que surgem as organizações da 
sociedade civil que se mobilizam frente a esta demanda e passam a desenvolver um 
trabalho especializado através de profissionais capacitados que atendem não só a 
pessoa com deficiência mas também sua família que, pela sobrecarga dos cuidados 
que a deficiência exige, passa a se tornar fragilizada e necessita de um olhar 
especial.   

Neste contexto está a APAE que caracteriza-se por ser uma entidade de 
assistência social, conforme Lei Nº 12.868, de 15 de outubro de 2013 que considera 
entidades de assistência social as que prestam serviços ou ações socioassistenciais, 
sem qualquer exigência de contraprestação dos usuários, com o objetivo de 
habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à 
vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com 
deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde. Na área 
da assistência social, desenvolve o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência e suas Famílias tendo como missão prestar aos deficientes, 
assistência social em caráter preventivo, habilitador e reabilitador, buscando seu 
desenvolvimento global, sua inclusão e integração à vida comunitária, oportunizando-
lhes participação ativa na família, comunidade e sociedade enquanto cidadãos. O 

mailto:apae.cx@terra.com.br


 
 

                                                 
                  
 
 

           AAPPAAEE  DDEE  CCAAXXIIAASS  DDOO  SSUULL   
 

 
 
 

 
 

 

       Sede: Rua Professora Maria D’Ávilla Pinto, 55 – Cinquentenário - 95013-270 – Caxias do Sul – RS 
E-mail: apae.cx@terra.com.br      Site: www.apaecaxiasdosul.org.br        Fone/Fax: (54) 3013.4900 

8 

 

serviço é desenvolvido de forma planejada, continuada e gratuita em sua totalidade, 
tendo por finalidade oportunizar o desenvolvimento integral das pessoas com 
deficiência, em seus ciclos de vida. O processo de trabalho realizado pela instituição 
tem como objetivo principal desenvolver a autonomia e independência dos 
beneficiários, seus familiares/cuidadores oportunizando a busca de melhor qualidade 
de vida, fortalecimento de vínculos familiares, abrangência no relacionamento 
interpessoal e a promoção de sua integração à vida comunitária, estimulando seus 
aspectos cognitivos, afetivos e de cidadania, através da atuação de uma equipe 
específica e habilitada. Para atingir os objetivos institucionais, os atendimentos 
prestados aos beneficiários e seus familiares foram organizados através de três 
programas de atendimento: “Programa Especializado de Atendimento à Família da 
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”; “Programa de Habilitação, Reabilitação 
e Integração da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla à Vida Comunitária” e 
“Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ao Mundo do 
Trabalho”. Em agosto de 2013 o trabalho institucional foi acrescido pela parceria entre 
o poder público e a instituição na execução do Centro- Dia Caxias, serviço 
especializado de proteção social especial em centro-dia de referência para pessoas 
com deficiência em situação de dependência e suas famílias. 

Cada programa de atendimento possui uma equipe específica e habilitada, 
composta por profissionais das áreas de assistência social, psicologia e pedagogia, 
também contando com a atuação de oficineiros, cuidadores e monitores que 
desenvolvem atividades de socialização e desenvolvimento de potencialidades com 
os beneficiários. Para o bom desenvolvimento dos serviços prestados aos 
beneficiários, a instituição conta, ainda, com profissionais da área administrativa, 
auxiliares gerais, cozinheiras/merendeiras, motorista e porteiro. Os princípios 
norteadores de todo o trabalho institucional são a ética, transparência, dedicação, 
competência, participação, qualificação e solidariedade.  

A instituição desenvolve seu trabalho no município em três endereços distintos, 
que denominamos de unidades de atendimento. Cada unidade possui uma equipe 
específica e habilitada, subordinadas a presidente e a coordenação administrativo-
financeira geral que é responsável pelos assuntos de toda a instituição - Sede, 1ª 
Extensão Dovíglio Gianella e Centro Ocupacional Santa Rita de Cássia. 

A socialização, as vivências em grupos, os momentos de passeios e as 
atividades que envolvem beneficiários e familiares ou cuidadores são o foco principal 
de todo o processo de trabalho desenvolvido na instituição.  

A instituição é mantida através de verbas públicas oriundas do Governo Federal, 
Estadual e Municipal, doações e contribuições da comunidade caxiense, eventos e 
parcerias. A organização, o funcionamento e a administração da APAE são 
regulamentados por seu estatuto que foi atualizado em 03/07/2015. 
 
 
3.1 – Infraestrutura, Programas de Atendimento desenvolvidos e Ações: 
 
SEDE: 
- Terreno e Prédio, sito à Rua Professora Maria D’ÁvilIa Pinto, n°. 55 – Bairro 
Cinquentenário – Caxias do Sul/RS; 
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 Programa Especializado de Atendimento à Família da Pessoa com Deficiência; 

 Programa de Habilitação, Reabilitação e Integração da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla à Vida Comunitária; 

 Centro-Dia de Referência – Centro-Dia Caxias; 

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

 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, 

 Programa Especializado de Atendimento à Família da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla; 

 Programa de Habilitação, Reabilitação e Integração da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla à Vida Comunitária; 

 Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ao 
Mundo do Trabalho. 

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

 Programa Especializado de Atendimento à Família da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla; 

 Programa de Habilitação, Reabilitação e Integração da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla à Vida Comunitária; 

 Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ao 
Mundo do Trabalho. 

 
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; 

 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. 

 
5 – ORIGEM DOS RECURSOS 
 

 Verbas públicas do Governo Federal, Estadual e Municipal; 

 Doações da comunidade; 

 Convênios e parcerias com instituições não governamentais, 

mailto:apae.cx@terra.com.br


 
 

                                                 
                  
 
 

           AAPPAAEE  DDEE  CCAAXXIIAASS  DDOO  SSUULL   
 

 
 
 

 
 

 

       Sede: Rua Professora Maria D’Ávilla Pinto, 55 – Cinquentenário - 95013-270 – Caxias do Sul – RS 
E-mail: apae.cx@terra.com.br      Site: www.apaecaxiasdosul.org.br        Fone/Fax: (54) 3013.4900 

11 

 

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

 Convênio com o município de Caxias do Sul, através da Fundação de 
Assistência Social – FAS, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, 
para execução do Serviço de 420 metas de Proteção Social Especial – Piso de 
Transição de Média Complexidade para atendimento de pessoas com 
deficiência – Serviço de Ação Continuada – SAC – Fundo Nacional de 
Assistência Social; 

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

 Convênio com o município de Caxias do Sul, através da Fundação de 
Assistência Social – FAS – gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, 
para Manutenção dos atendimentos de pessoas com deficiência – Serviço de 
Ação Continuada – SAC - Municipal; 

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

 Participação no Projeto “RECRIA Fazendo Arte Educação” – 11ª fase, oriundo 
do Instituto Leonardo Murialdo – Ministério da Cultura / Centro Técnico Social; 

 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. 

 
 
6 – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS NO ÂMBITO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTADOS EM 2014 
 
6.1 -Caracterização da Entidade: 

 Entidade de Defesa e Garantia de Direitos conforme Resolução CNAS Nº 
27/2011 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas 
Famílias conforme Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
conforme Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009. 

 
6.2-Público Alvo:  
 Pessoas com Deficiência, dependência, seus cuidadores e familiares, em seus 
diferentes ciclos de vida (crianças, adolescentes, adultos e idosos). 
 
6.3-Capacidade de Atendimento:  
 420 beneficiários através dos Fundos Nacional e Municipal 

42 beneficiários são atendidos na modalidade de Centro-Dia 
 
 
6.5 - Recursos Humanos Envolvidos: 

 
 Profissionais contratados pela instituição 
 

Profissionais 
 

Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Vínculo 

Auxiliar Administrativo 03  40h 
 

Celetista 

Auxiliar Geral/ 
Limpeza 

05  20h  
 

Celetista 

 
Assistente Social 

 
 

04 

02 profissionais 
com 20h 

Celetista 

01 profissionais 
com 30h 

Celetista 

01 profissional 
com 40h 

Coordenadora 
Administrativo-
Financeira 

 
01 

 
40h 

 
Celetista 
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Cozinheira/Merendeira 03 40h Celetista 
 

Monitor/Supervisor 01 40h Celetista 

Motorista 01 20h Celetista 

 
 
 
Oficineiro 

 
 
 

19 

08 profissional 
com 20h 

 
Celetista 

02 profissionais 
com 30h 

Celetista 

04 profissionais 
com 30h 

Celetista 

05 profissionais 
com 20h 

Celetista 

 
 
Pedagogo 

 
 

05 

02 profissionais 
com 20h  

Celetista 

02 profissional 
com 20h 

Celetista 

01 profissional 
com 30h 

Celetista 

Porteiro 02 25h Celetista 

Psicólogo 04 30h Celetista 

 
 Profissionais contratados pela instituição que compõe a equipe do Centro Dia 
Caxias 
 

Profissionais  
 

Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Vínculo 

Agente Administrativo 01 40h Celetista 

Assistente Social 01 30h Celetista 

Coordenador  01 40 h Celetista 

 
Cuidador de Nível 
Médio 

 
15 
 

04 profissionais 
com 40h 

Celetista 

11 profissionais 
com 20h 

Celetista 

Psicólogo 01 30h Celetista 

Terapeuta 
Ocupacional 

01 20h Celetista 

 
 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 
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 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. 
 Um profissional da Psicologia também agrega a função de coordenação 

técnica. 
 
 
6.6 - Abrangência Territorial: 

A APAE atende crianças, adolescentes, adultos e idosos com deficiência, de 
todo o município de Caxias do Sul.  
 
 
6.7 - Demonstração descritiva e quantitativa de algumas atividades 
desenvolvidas no decorrer do ano de 2015 nos programas internos 
desenvolvidos pela entidade: 
 

Programa de Habilitação, Reabilitação e Integração da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla à Vida Comunitária. 
Avaliações: 127 
Ingressos: 99 
Ações de Integração à Comunidade:  

 Baile das Bruxas (envolvendo beneficiários das APAES da região); 

 Dia da Família – Ação Social 

 Passeio a Igreja Santos Anjos (atividade relacionada a Páscoa) 

 Participação do Auto defensor no programa “Rede de Olhares” para discutir 
sobre o tema “inclusão pela Arte”; 

 Caminhada pela Paz 

 Visitação à Feira do Livro; 

 Participação do evento “Café com Gratidão”; 

 Passeio no Shopping Iguatemi; 

 Participação dos beneficiários nas atividades em alusão a Semana da Pessoa 
com Deficiência; 

 Circo Thyane; 
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 Festa Junina; 

 Atividades de lazer e recreação com o Grupo de Escoteiro Saint Hilaire; 

 Participação no Recria Fazendo Arte-Educação- Apresentação de Arte 
Circense; 

 Apresentações artísticas na Feijoada da APAE (evento institucional anual que 
integra familiares, beneficiários, profissionais e comunidade em geral); 

 Apresentações na Mostra de Artes (evento de encerramento de ano com a 
participação das famílias, beneficiários, profissionais e comunidade em geral); 

 Passeio para o Parque das Águas; 

 Passeio em Gramado. 
Orientação e Acompanhamento Individual: 3.238 
Orientação e Acompanhamento em Grupo: 856 
Visitas Domiciliares: 43 
Encaminhamentos:   

 Ministério Público: 13 

 Conselho Tutelar: 21 

 Curso Profissionalizante do SENAI: 08 

 Documentação (RG, CPF, Carteira de Trabalho...): 48 

 Passe Livre Municipal: 90 

 Passe Livre Intermunicipal: 45 

 Rede de Saúde: (UBS, psicologia, neurologia, dentista, psiquiatria...): 310 

 Ambulatório da UCS: 11 

 Faculdade da Serra Gaúcha (atividades de esportes): 09 

 INSS: 36 

 CRAS: 16 

 CREAS: 06 
Desligamentos: 42 
 

Programa Especializado de Atendimento à Família da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla. 
Acolhimento e Avaliação: 132 
Ingressos: 99 
Grupos de orientação e acompanhamento: 78 encontros com a participação de 503 
pessoas. 
Atividades de Integração com as Famílias: 

 Festa da Família- Ação Global (integração e oferta de serviços envolvendo 
familiares, beneficiários e profissionais da instituição); 

 Palestra para os pais com profissional de psicologia; 

 Palestra com Assistente Social do INSS referente a Benefícios Previdenciários; 

 Grupos de Sala de Espera (semanal com a psicóloga e assistente social);  

 Circo Thyane; 

 Reuniões de Pais; 

 Atividade em comemoração ao Dia da Mulher (oficina de pães e bolos); 

 Passeio em Gramado; 

 Clube de mães (grupo semanal com a psicóloga e a assistente social); 
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 Mostra de Artes (evento de encerramento de ano com a participação das 
famílias, beneficiários, profissionais e comunidade em geral). 

Orientação e Acompanhamento Individual: 2.370 
Visitas Domiciliares: 43 
Encaminhamentos:  

 CRAS: 46 

 CREAS: 04 

 Conselho Tutelar: 22 

 Ministério Público: 17 

 Rede de Saúde: 22 

 Rede de Educação: 14 

 INSS: 164 

 SENAI: 03 

 Faculdade da Serra Gaúcha: 13 

 Passe Livre para Acompanhante Especial: 98 

 Secretaria de Habitação: 15 

 Documentação: 32 

 Rede de Saúde: (UBS): 114 

 Delegacia da Mulher: 08 

 Defensoria Pública: 72 
Doações Emergenciais de Cestas Básicas: 103 
Desligamentos:42 
 

Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ao 
Mundo do Trabalho. 
 
Visitas nas Empresas: 12 
Orientações no Campo de Trabalho: 31 
Orientações às Famílias: 77 
Orientações aos Beneficiários: 52 
Visitas de Empresas na Instituição: 10 
Número de Incluídos no Mercado de Trabalho: 21 
Número de acompanhamentos no Mercado de Trabalho: 21 
Desligamentos: 02 
 
Participação 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. 
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Participação em Capacitações, Seminários e Palestras:  

 Curso de Aperfeiçoamento sobre Autismo (FSG); 

 Capacitação sobre Projetos Sociais (CIC – Rede Parceria Social); 

 Capacitação “Lei da Responsabilidade Social”; 

 Capacitação referente a construção de Planos de Ação e Relatórios de 
Atividades (CMAS); 

 Capacitação referente a Programa Direito e Cidadania – Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (UCS); 

 Conferência Municipal de Assistência Social; 

 Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Seminário sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 
(UCS); 

 Seminário sobre Acessibilidade; 

 Palestra sobre Benefícios Assistenciais (SMED); 

 Debates sobre Inclusão (UCS); 

 Curso sobre psicofarmacos; 

 Autodefensoria (Porto Alegre); 

 Treinamentos de CIPA; 

 Curso de Prevenção Contra Incêndio; 

 Projeto Viver Melhor (UNIMED). 
 

Centro Dia Caxias – Serviço Especializado da Assistência Social para Pessoas 
com Deficiência na modalidade de Centro Dia. 
 
Acolhimento e Avaliações: 20 
Ingressos: 08 
Orientação e Acompanhamento Individual: 290 
Orientação e Acompanhamento em Grupos: 19 
Visitas domiciliares: 109 
Orientações da equipe técnica aos cuidadores: 70 
 
 
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: 85 
Número de famílias ou cuidadores atendidos: 83 
 
 Profissionais contratados pela instituição: 
 

Profissionais 
 

Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Vínculo 

Diretora 01 36h Celetista 
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Professores 03 20h Celetista 

 
Professores 

09 07 profissionais 
com 20h 

 
Cedidos pelo Município 

02 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; 

 Desenvolvimento de atividades de arte circense através do projeto “RECRIA 
Fazendo Arte-Educação”; 

 Orientação, encaminhamentos e acompanhamento nas áreas de psicologia e 
serviço social a 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: 85 

 Número de avaliações: 14 

 Número de ingressos: 16 

 Número de altas: 11 

 Estudo de casos em equipe específica e habilitada: 20 

 Reuniões de pais/cuidadores: 04 

 Reuniões de coordenadores: 10 

 Reuniões externas: 07 

 Acompanhamento dos alunos incluídos em escola comuns, por profissional do 
Serviço Social: 170 
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Outras atividades: 

 Participação de profissionais da escola em reuniões externas (Conselhos 
Municipais, Secretaria Municipal de Educação – SMED, Secretaria Municipal 
do Esporte e Lazer – SMEL, Fundação de Assistência Social – FAS, Prefeitura, 
Federação Estadual das APAEs, Universidade de Caxias do Sul – UCS, 
Unidade Básica de Saúde – UBS, Promotoria, Secretaria da Saúde); 

 Atendimento às visitas da comunidade que vem conhecer a Escola Especial e 
o trabalho que e realizado; 

 Participação de alunos na apresentação artística durante a Feijoada da APAE; 

 Lanche especial para alunos em comemoração ao retorno das aulas; 

 Reuniões periódicas com grupo de professores para orientações gerais e troca 
de informações; 

 Reuniões com pais/cuidadores, para orientações gerais; 

 Vacinação contra o HPV, com a Secretaria Municipal da Saúde, para alunas da 
escola; 

 Apresentação da Companhia de Circo RJ, para alunos; 

 Confraternização com mães, alusivo ao Dia da Mulher; 

 Oficina de artesanato, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, alusivo ao 
Dia do Artesão; 

 Contação de histórias, pelo Grupo Gibeom; 

 Treinamento Esportivo (atletismo, canoagem, remo e vela), com 
acompanhamento de professores da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – 
SMEL; 

 Visita e orientação dos técnicos do Instituto da Audiovisão – INAV, para 
professora do Projeto Especial; 

 Treinamento para os profissionais sobre Segurança no Trabalho (prevenção e 
combate à incêndio e primeiros socorros; 

 Participação da coordenadora pedagógica no curso do Recria; 

 Espetáculo do Festival de Música de Rua, com participação dos demais 
setores da Instituição; 

 Doação de livros da Escola Pastorinhas, para a biblioteca da Escola Especial; 

 Visita dos alunos de Educação Física, da Universidade de Caxias do Sul-UCS; 

 Confraternização do Dia das Mães: entrega de presentes feitos pelos alunos, 
apresentação dos alunos e lanche; 

 Pesquisa com alunos com Síndrome de Down, pela Nutricionista da Faculdade 
da Serra Gaúcha – FSG; 

 Competição de Atletismo, com participação de alunos da Escola; 

 Participação do Dia do Desafio; 

 Participação de alunos na apresentação de dança, na Feijoada da APAE; 

 Palestra informativa para pais, sobre orientações alusivas ao benefício do 
INSS; 

 Visita de alunos do curso de fisioterapia, da Faculdade da Serra Gaúcha – 
FSG: Projeto de Humanização e Intervenção Lúdica, “Fisioterapeutas do 
Sorriso; 
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 Festa Junina, com integração com demais unidades de atendimento da APAE 
e participação de grupo de alunos do Colégio São José; 

 Representação da escola, no curso de formação “Adaptações Escolares para 
Alunos com Deficiência Visual”, realizado na APADEV; 

 Participação de professoras da Escola Especial, na Palestra sobre 
Medicalização; 

 Participação de professores da Escola Especial, nos cursos de formação 
“Avaliação e Inclusão”, da Associação Mantenedora Pandorga; 

 Oficina de Instrumentos de Percussão; 

 Visita de alunos do Colégio São José, para entrega de materiais escolares 
recolhidos em campanha; 

 Visita e entrevista ao Jornal Folha de Caxias; 

 Visita e entrevista ao Jornal Pioneiro; 

 Participação no Programa Rede de Olhares – UCS; 

 Representação e participação dos alunos, nos jogos do Campeonato 
Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul – PARACERGS, em Passo 
Fundo, em parceria com a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SMEL; 

 Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com 
apresentações musicais, cinema, missa, almoço comunitário... 

 Apresentação de teatro e lanche compartilhado pelos alunos do Colégio 
Mutirão; 

 Apresentação dos alunos da escola, no Festival de Dança Recria; 

 Visita dos representantes da MERCUR – convite para participação da escola 
na MERCOPAR; 

 Apresentação de Invernada Artística, do Grupo de CTG, da Associação Atlética 
Banco do Brasil – AABB, alusivo à Semana Farroupilha; 

 Lanche Especial, com comida típica gaúcha; 

 Visita à escola Dante Marcucci e entrega de cartões alusivos à Semana 
Municipal da Paz; 

 Confecção de biscoitos alusivos à paz, para distribuição aos visitantes da 
Semana Municipal da Paz; 

 Participação no Festival de Arte das APAEs, em Flores da Cunha – Grupo de 
Dança, Artes Visuais e Artesanato; 

 Integração com a Escola Municipal Mansueto Serafini, em atividades para 
promoção da Paz (lanche partilhado, jogos, presentes); 

 Participação na Festa da Família; 

 Crisma de alunos da Escola, na Catedral Diocesana Santa Teresa; 

 Passeio dos alunos do turno da tarde, no Parque Toy Park, Shopping Iguatemi 
Caxias, alusivo ao dia da criança; 

 Visita de alunos do Ensino Médio das escolas estaduais João Triches e José 
Generosi, à Escola Especial; 

 Primeira Eucaristia de alunos, da Catedral Diocesana Santa Teresa; 

 Visita de alunos de Educação Física, da Universidade de Caxias do Sul – UCS, 
à Escola Especial; 
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 Atividades de integração, com os alunos da Escola São João Batista, com a 
coordenação do Projeto José Leonardo; 

 Atividade de beleza para alunas, com participação de uma manicure voluntária; 

 Participação de alunos, na IX Mostra de Arte e Cultura da APAE de Caxias do 
Sul; 

 Participação de professores, na Oficina da MERCUR, adequação de material 
adaptado à alunos cadeirantes; 

 Passeio com alunos à ECOVIV – Ecologia Vivenciada, em Nova Petrópolis; 

 Participação dos alunos, no Festival Multiesportivo, do Projeto Educando 
Campeões; 

 Apresentação de Bandas, no Festival de Blues do Mississipi, para alunos; 

 Visita dos alunos da Universidade de Caxias do Sul – UCS, para observação 
da aula de circo; 

 Atividades esportivas com alunos, no Enxutão; 

 Entrega de pareceres de final de ano, para famílias; 

 Visita da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para entrega de guloseimas; 

 Visita da Farmácia São João, para entrega de bolas; 

 Visita da Mamãe Noel e Papai Noel – integração entre os setores da sede – 
entrega de guloseimas, pelo grupo Boreal; 

 Confraternização dos alunos do atletismo, no Campo Municipal, 

 Comemoração dos aniversários do semestre, com lanche compartilhado. 
 
8 – AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE: 
Público Alvo: Pessoas com Deficiência 
Número de beneficiários atendidos: 222 
Número de atendimentos – Ano: 8.767 
 
 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 222 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 
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multidisciplinar especializada, composta por fisioterapeutas e fonoaudiólogos, 
prevenindo o aumento de deformidades e o número de tratamentos cirúrgicos; 

 Participação da coordenadora nas reuniões e avaliações de pessoas com 
necessidades especiais, para inclusão no transporte adaptado, da Secretaria 
Municipal dos Transportes; 

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

 Reuniões sistemáticas com familiares sobre diversos assuntos relacionados ao 
atendimento e benefícios aos beneficiários: Saúde Unimed, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC, Passe Livre, passeios...; 

 Atividades comemorativas ao Dia da Mulher, envolvendo culinária e 
maquiagem, para mães; 

 Visitas domiciliares, sempre que necessário, para verificar situação do 
beneficiário e orientação à família; 

 Festa Junina de confraternização, para beneficiários, funcionários e familiares; 

 Palestra para familiares, sobre beneficiários previdenciários com Síndrome de 
Down, do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 

 Curso e treinamento de uso de EPI’s para funcionários; 

 Participação de beneficiários, funcionários e familiares, no almoço comunitário 
beneficente, na Comunidade Jardim Eldorado; 

 Passeio com beneficiários, para assistir o Circo Thyani; 

 Participação de beneficiários, familiares e funcionários, no Encontro da Família 
APAEana – Ação Global; 

 Comemoração do Dia da Criança, com confraternização e piquenique, com 
beneficiários e familiares, 

 Passeio de beneficiários e familiares à Gramado/RS, na Aldeia do Papai Noel, 
com Café Colonial.  
 

 
9 – OUTRAS ATIVIDADES ENVOLVENDO A INSTITUIÇÃO: 
 

 Participação da coordenadora técnica da Instituição em debates sobre diversos 
temas, no Programa Persona, da Rádio Caxias; 

 Feira de produtos da APAE, confeccionados pelas voluntárias, 1º Extensão 
Dovíglio Gianella e Centro Ocupacional Santa Rita de Cássia, nos almoços do 
Quinta Estação, na Prefeitura de Caxias do Sul, na Agência de Turismo 
Milletour, no Restaurante Flor de Cerejeira e na Festa “Amigos do Leitão” – no 
Pavilhão do Leitão; 

 Confraternização entre funcionários, em alusão ao Dia do Trabalho; 

 Jantar Solidário “Noite do Nhoque”, no Café de La Music, cuja parte da verba 
foi revertida para a Instituição; 

 Participação da coordenadora técnica nos encontros mensais do Grupo de 
Pacificação Social; 

 Participação no Evento “Homens na Cozinha” como uma das entidades 
beneficiadas; 
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 Feijoada da APAE, cm participação de todos os setores; 

 Participação da administradora e coordenadora técnica, no Encontro do 7ª 
Conselho das APAEs, em Antônio Prado; 

 Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente – DCA, na Universidade 
de Caxias do Sul – UCS; com participação de profissionais da APAE; 

 Jantar Beneficente para a APAE, no Hotel Intercity, promovido pelo SENAC de 
Caxias do Sul; 

 Festa Junina “Amigos do Pavilhão do Leitão”, cuja parte da verba foi revertida 
para a APAE; 

 Participação da coordenadora técnica como representante da APAE, nas 
reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
Comdica; 

 Almoço Beneficente no Centro Comunitário Eldorado, cuja parte da 
arrecadação foi revertida para a APAE; 

 Almoço no Quinta Estação, cuja arte da arrecadação foi revertida para a APAE; 

 Participação da coordenadora técnica no Debate da Rádio Caxias, alusivo ao 
aniversário da Ótica Martinato; 

 Beneficiários foram contemplados com ingressos para assistirem ao circo 
Thyani; 

 APAE de Caxias do Sul, sediou a Reunião do 7º Conselho das APAEs, no dia 
31 de agosto; 

 Participação de todos os setores da APAE, na Semana Municipal da Paz, a 
qual envolveu diversas atividades, envolvendo beneficiários e funcionários; 

 Realização do Projeto Calendário APAE 2016, com Jantar de Lançamento, 
ocorrido no dia 16 de outubro; 

 Baile das Bruxas, realizado no Salão dos Capuchinhos, envolvendo 
beneficiários da Instituição e das APAEs da região; 

 Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 
de agosto. Inúmeras atividades com Grupo de Música de Rua; 

 Formação do Iº Grupo de Jovens Voluntários da APAE, composto por jovens 
simpatizantes da Instituição; 

 Participação da APAE no Moinho da Estação Food Park, com a participação da 
Presidente, Coordenadora Técnica e Grupo de Jovens Voluntários, na venda 
dos Calendários 2016; 

 IX Mostra de Arte e Cultura, na Casa da Cultura, envolvendo todos os setores 
da Instituição; 

 Lançamento do livrinho “Historinhas do Céu”, na Galeria Arte Quadros, cuja 
parte da arrecadação da venda foi revertida para a APAE. Na ocasião, foi feito 
leilão de obras de arte, revertidas também para a APAE, 

 Participação da APAE na Campanha Sustentabilidade da Terracycle, sobre 
reciclagem (materiais de saúde bucal, materiais escolares e materiais de uso 
doméstico). Parte da verba arrecadada com a venda dos materiais recicláveis 
foi revertida para a Instituição. 
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9.1 – Participação dos Profissionais em Cursos, Palestras, Seminários e 
Conferências: 
  

Fevereiro: 

 Planejamento de atividades para o ano de 2015, na Escola Especial, com 
equipe de professores e equipe diretiva;  

 
Março: 

 Participação de profissionais da Instituição, na Pré-Conferência dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, na Universidade de Caxias do Sul – UCS; 

 Participação da Assistente Social Sílvia Hoesker, na reunião do Banco de 
Alimentos; 

 
Abril: 

 Participação de profissionais da Instituição, no Curso de Prevenção de 
Incêndio, na Sede da APAE, promovido pela empresa GoldStart; 

 Participação da Assistente Social Sílvia Hoesker, na Pré-Conferência dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, na Secretaria Municipal de Educação – 
SMED; 

 Participação da Assistente Social Sílvia Hoesker, no Curso “Elaboração de 
Projetos Sociais”, na CIC; 

 Psicóloga Graziela Bueno, da 1ª Extensão Dovíglio Gianella, participou na 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, de Palestra sobre autismo; 

 Participação da coordenadora pedagógica da Escola Especial, no curso Recria; 
 
Maio: 

 Participação da Assistente Social Sílvia e Psicóloga Natália Pirocca, no curso 
“Elaboração de Projetos Sociais”, na CIC; 

 Participação de profissionais da Instituição, na IX Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, na Universidade de Caxias do Sul – 
UCS; 

 
Junho: 

 Participação de profissionais da Instituição, no curso e treinamento de uso de 
EPI’s, promovido pela GoldStart; 

 Participação de familiares na Palestra sobre Benefícios Previdenciários, com 
Larissa, Assistente Social do INSS, na Sede da APAE; 

 
Julho: 

 Participação da Assistente Social Denise Lima, no curso conferencial, 
promovido pela Paulus, na Universidade de Caxias do Sul – UCS; 

 Participação da Assistente Social Sílvia Hoesker, no encontro em homenagem 
aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na Câmara de 
Vereadores de Caxias do Sul; 
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 Participação da Assistente Social Sílvia Hoesker, em audiência no Fórum de 
Caxias do Sul, sobre Transporte Escolar; 

 Participação da Psicóloga Natália Pirocca, na Pré-Conferência sobre Média e 
Alta Complexidade – Seminário sobre a Lei 13019, na Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul; 

 Representação da Escola Especial, no curso de formação, realizado na 
APADEV, sobre adaptações escolares para alunos com deficiência visual; 

 Participação de professores da Escola Especial, na palestra sobre 
medicalização, na APAE Sede; 

 Participação de professores da Escola Especial, no curso de formação, da 
Pandorga: “Avaliação e Inclusão”; 

 
Agosto: 

 Participação de profissionais da Instituição na Conferência Municipal de 
Assistência Social, na Universidade de Caxias do Sul – UCS; 

 Participação do autodefensor Orli Salvador, no programa da UCS TV, sobre 
“Inclusão pela Arte”; 

 Vídeo-Conferência com profissionais do Centro Ocupacional Santa Rita de 
Cássia, sobre Mercado de Trabalho, com Magda, da RBS; 

 Participação de professores da Escol Especial, no curso de formação, da 
Pandorga, “Rotinas do Autismo”; 
 
Setembro: 

 Participação de profissionais da 1ª Extensão Dovíglio Gianella, no treinamento 
de uso de EPI’s Manipulação de Alimentos e Produtos Químicos, promovido 
pela GoldStart, na 1ª Extensão; 

 
Outubro: 

 Participação da Psicóloga Graziela Bueno, no Seminário “Diálogos e Estudos 
sobre Inclusão”, no auditório do Bloco H, da Universidade de Caxias do Sul - 
UCS; 

 
Novembro: 

 Participação da coordenadora da 1ª Extensão Dovíglio Gianella, Flávia 
Balthazar, e autodefensor Orli Salvador, no Encontro, na Federação das 
APAEs, em Porto Alegre/RS, sobre questões administrativas; 

 Participação de professores da Escola Especial, no curso sobre Autismo, da 
Pandorga; 

 Participação de professores da Escola Especial, na Oficina da MERCUR, sobre 
adequações de material adaptado à alunos cadeirantes; 

 Participação da Psicóloga Natália Pirocca, no encontro do Grupo de Apoio 
Local (GAL), com outras entidades;  
Dezembro: 

 Participação da Psicóloga Natália Pirocca, no Seminário de Acessibilidade, na 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 
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10 – REPRESENTATIVIDADES: 

Participação da equipe específica e habilitada em atividades externas 
(seminários, capacitações, reuniões, palestras...) 
 

 Trabalho 10 Cidadania com Responsabilidade – Cursos Profissionalizantes: 
Assistente Social Sílvia Regina Hoesker; 

 Grupo de Apoio Local (GAL) – SENAI Mercado de Trabalho: Psicóloga 
Gabriela Cristina Perottoni Schleder; 

 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; 

 Comissão de Acessibilidade da Secretaria de Trânsito, Transportes e 
Mobilidade: Fisioterapeuta Ruy José Matunaga Santos;  

 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 
Denise Veadrigo de Lima; 

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

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA: 
Simone De Antoni Perini; 

 Banco de Alimentos – Elisabeth Leite Marin, 

 Rede de Pacificação Social – Simone De Antoni Perini. 
 
 
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 autodefensores 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 2016. As famílias, por sua vez, 
participaram do processo de trabalho da instituição participando das reuniões 
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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 sugestões para o planejamento 
do processo de trabalho para 2016. 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 
 
 O monitoramento das atividades acontece diariamente, pelos coordenadores e 
equipe específica e habilitada das unidades de atendimento, através da observação e 
diálogo com profissionais e beneficiários. As avaliações ocorrem de forma 
sistemática, em reuniões de coordenadores e de equipes. A avaliação do processo de 
trabalho também é realizada junto às famílias/cuidadores dos beneficiários nas 
reuniões e grupos em que estes participam na unidade de atendimento de que fazem 
parte ficando as discussões e sugestões registradas em Atas. 
 

Caxias do Sul, Dezembro de 2015. 
 
 

 
Fátima Teresinha Prezzi Randon 

Presidente Executiva 
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13 – ANEXOS 
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