
  

 
 Atualização do Quadro de Servidores da FAS

Obs: Os Servidores relacionados acima somente serão contemplados se permanecerem efetivos no desempenho de suas 
funções, no mês de sua Licença. (Art. 219 da Lei 3.673/91)
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Informa RH

Conhecer

Pintou na Área! Adivinhe quem é?

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

Exonerações: 
Janimar Medeiros Freda - Conselho Tutelar 

Atualização do Quadro de Chefias: 
Suzana Regina Ceconello - Coord. Adm. Sol Nascente
Eler Sandra de Oliveira - Coord. Centro Pop Rua  

Relotações: 
Geneci Pacheco de Abreu - Sede
Suzana Regina Ceconello - Sol Nascente 
Eler Sandra de Oliveira - Centro Pop Rua
Jeferson Islabão Aires - CREAS Centro

Servidores Contemplados com Licença Prêmio Compensada:
Naura Luzia Teles -  Viva Rachel 
Rosângela F. C. Alexandrino- Viva Rachel

        Neste mês de maio de 2013 completamos 
7 anos de informativo, totalizando 76 
edições. Diversos quadros, diversas pessoas 
já passaram pelas nossas páginas, muitos 
avanços e muitos desafios.  A primeira edição, 
em maio de 2006, 
surgia com muitas 
expectativas.
 O primeiro 
programa a ser 
publicado foi o 
antigo Serviço 
de Proteção e 
Apoio Social (PAS), 
que funcionava 
junto à sede 
administrativa.   
   Hoje, o local é 
o Centro Pop Rua 
e possui sede 
própria. A primeira edição também continha 
a famosa receita de suco de limão, da colega 
Nair Félix, aposentada desde 2011.  O primeiro 
“Adivinhe Quem é”  retratava uma menininha 
loira, nossa colega Ivani, do CREAS.  
   No “Adivinhe quem é” de hoje, quem acerta 
ganha brinde, o que movimenta mais  os   

palpites.  
  Outros quadros também fizeram parte do 
informativo, como o “Perfil”, que falava um 
pouco da vida pessoal dos colegas. Os quadros 
fixos como o “Aconteceu”, com matérias 

diversas, o FAS 
Oficializar, que 
traz a palavra 
de cada um 
dos diretores 
e presidente, 
FAS Conhecer 
e Atualização 
do Quadro 
de Servidores 
também são 
d i f e r e n c i a i s 
que se 
perpetuaram 
até a data de 

hoje. 
   Estamos na 76ª edição,  crescemos e 
evoluímos junto com a FAS, mudamos logotipo 
e também alguns  paradigmas.  Contamos com 
vocês colegas, para evoluirmos ainda mais. 
Suas ideias e contribuições são muito valiosas!

Licença Prêmio Gozo: 
Auro da Silva 

7 anos de F@S.Comunicar
 A partir de maio todo servidor 
público do município que se encontrava 
transferido para outro órgão ou ente 
da adminsitração municipal deverá ter 
desconstituída sua transferência. 
 Isso porque uma ação direta de 
inconstitucionalidade (ADIN) ajuizada 
pelo Procurador Geral de Justiça do 
Estado, julgou inconstitucional o artigo 
342 da Lei Compl. n° 3.673 de 24 de 
junho de 1991 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Caxias do Sul).
 A referida ação julgada 
procedente por unanimidade no 
Tribunal de Justiça do RS  declara que 
é  inadmissível a forma de ingresso em 
carreira diversa daquela para o qual 
servidor prestou concurso público, ou 
seja, o servidor deve permanecer no 
órgão, fundação, autarquia em que foi 
nomeado.
  A decisão do órgão julgador 
determina o cumprimento fiel do artigo 
37, inciso II da Constitução Federal, 
anteriormente infringido por nosso 
Estatuto.
 Apesar do teor da decisão, 
situações particulares poderão ser 
analisadas caso a caso.

Como vemos na foto acima,  nosso colega 
Auro, do Cadastro Único e RECRIA, e sua 
esposa Rosa Aline, estão radiantes com a 
chegada de sua princesinha. 
  Valentina Ventura Rosseto da Silva 
nasceu no dia 21 de março, no Hospital 
Saúde, pesando 2,98kg e medindo 
47,5cm. 
   Que Deus abençoe esta linda família!

Fabio Luiz Bernardo
Motorista 

Nomeado em março

Unidade de Recursos Humanos
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PARABÉNS!ACERTOU!!!

Oficializar

Era nosso colega Ubajara,  do CRAS Centro
Confira os colegas que ganharão brinde neste 

mês:
                         Geneci (Sede)

       Maria do Carmo (CRAS Sul)
       Ana Paula (CREAS)
       Nádia (CREAS)
       Jamile  (CREAS)
       Carina (Sede)

                       Rubia (Centro Pop Rua)
                       Edione (CRAS Leste)
                         Fátima (CRAS Leste)

         

01- Dia do Trabalho                                     15- Dia do Assistente Social     
12- Dia das Mães                                          30- Corpus Christi

01/05: Rosa dos Santos (CT)
05/05: Raquel Tsuruzono (Pronatec)
06/05: Rogério Pellenz (Sede)
06/05: Alexandra Lazeris (Sol Nascente)
07/05: Claudia Marroni (Sede)
07/05: Carina Borges (Sede)
08/05: Maria do Carmo Mezzomo (Cras Sul)
08/05: Darlan Andrade (Sede)
13/05: Eduarda Goss (CT)
14/05: Marlei Fátima Pozzer (Sede)
17/05: Samile Bossardi (Sede )
22/05: Auro da Silva (Recria)
22/05: Simone Dias (Recria)
27/05: Janete  Oro ( Cras Norte)
28/05: Marina Mondadori (Sede)
28/05: Rosani Dames  (Cras Centro)
30/05: Fernandes Coffy Jr (Sede)
31/05: Adelice Pereira (Sol Nascente)

Pré-Conferências da Assistência Social
15 - Leste - às 15h no CRAS Leste (Trav. Leopoldina, s/nº, Serrano)
16 - Sul - às 14h no CRAS Sul (Rua Laudelino Ribeiro, 157, Bom Pastor)
22 - Oeste - às 14h no CRAS Oeste (Rua Angelina Steffen de Souza, 161, Reolon )
23 - Norte - às 14h no CRAS Norte (Rua das Fruteiras, 925, Santa Fé)
28 - Centro - às 14h, no Anfiteatro da Câmara de Vereadores.

Cartilha da Rede Socioassistencial do SUAS

Aconteceu... 

AGENDE-SE

 A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Fundação de Assistência Social 
(FAS), propõe alterar o nome do Albergue Municipal para Casa de Acolhimento 
Institucional Carlos Miguel dos Santos. O projeto de lei foi encaminhado para a 
apreciação dos vereadores no dia 29.
  “Carlos Miguel dos Santos era morador de rua e foi incediado enquanto 
dormia em um terreno baldio da cidade. Era uma pessoa de boa índole, segundo os 
vizinhos, e dizia que sua avó o havia ensinado a respeitar as pessoas, não se apropriar do 
que não era seu e viver de forma honesta. Carlos seguiu os ensinamos da avó e morreu 
com dignidade, lutando pela sua sobrevivência e pelo direito de ser respeitado”, lembra 
a Presidente da FAS, Marlês Andreazza.

Albergue passará a se chamar  “Casa  de Acolhimento Carlos Miguel dos Santos” 

Alda Lundgren
Diretora de Promoção da Cidadania

 

O Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS), em parceria com a Prefeitura Municipal 
e a Fundação de  Assistência Social (FAS), lançou 
no dia 29, a Cartilha da Rede Socioassistencial 

do SUAS de Caxias do Sul. 

A audiência pública teve como 
objetivo apresentar à comunidade 
as entidades e organizações 
de assistência social, bem como os serviços, projetos e programas 
socioassistenciais que compõem a RedeSocioassistencial Pública 
e Privada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) da cidade. 

01- das 13h às 18h - Ato Show nos Pavilhões da Festa da Uva com a presença das 
equipes dos CRAS, Cadastro Único e Pronatec
03 - 19h - Formatura dos alunos Trabalho 10, no Plenário da Câmara de Vereadores

    O homem é um ser temporal. Segundo Giannetti 
(2005), “ o intervalo da vida é um arco finito”  e 
também flexível. O tempo que se vive e a dinâmica 
do viver oportunizam mobilidade ao ser humano, 
incitando-o a flexionar esse arco, a esticá-lo, a 
afrouxá-lo ou a expandi-lo com maior ou menor 
intensidade, respeitando os limites impostos pela 
própria condição de ser humano. O desenho que 
pode ser delineado do “arco da vida” de cada um é 
determinado por seu próprio protagonismo e por 
sua história. 
    Nestes 120 dias de governo Municipal, frente 
à Diretoria de Promoção e Cidadania, estamos 
cientes da responsabilidade. Para mim, um mundo 
diferente, mas não desconhecido, por exercer a 
profissão de Serviço Social, a qual me realiza como 
pessoa. Tenho certeza de que, quando Deus abre 
portas em nossa vida, é por que “ELE” já está na 
frente nos instrumentalizando e ensinando o 
melhor para nós e para aqueles que necessitam de 
nossa orientação técnica.
    Diante disso, nós, gestores e colaboradores do 
Serviço Público, devemos visar o fortalecimento 
da política pública de Assistência Social, mudando 
o paradigma do assistencialismo, visando 
a efetivação de uma política democrática e 
ética, na busca de garantia dos direitos, como 
preconiza nossa Constituição. Queridos colegas, 
não esqueçamos, o Amor, o Respeito, a Ética, 
a Solidariedade e a Sinceridade são a melhor 
estratégia na nossa vida e no nosso ambiente de 
trabalho. Portanto, tenhamos “Fé,” acreditando 
que o nosso processo de trabalho depende do 
esforço para as mudanças; e “Trabalho” porque 
através de nossa responsabilidade, dedicação 
de estudo e resolutividade, poderemos mudar a 
realidade dos usuários que chegarem até nós.
    Que Deus abençoe nosso trabalho.


