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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)

 Atualização do Quadro de Servidores

Licença-prêmio

Ana Lúcia Vergani Debastiani - Sede
Mauricio Maurente Gomes da Silva - Sede
Nilson Alberto Gauer - Casa Estrela Guia
Rubia Diana Gomes - Casa Carlos Miguel
Valderes Fernando de Oliveira Leite - Cadastro Único

Márcia Perin Adami - CRAS Oeste

Relotações/remoções

CRAS NORTE COMEMORA 10 ANOS COM ARRAIÁ DE SÃO JOÃO

 Uma festança junina movimentou a tarde de quinta-feira (30.06) no CRAS Norte. Estavam presentes a presidente da FAS, Marlês Andreazza, a 
coordenadora do CRAS Norte, Janete Oro, servidores da casa e comunidade em geral. Mais de 100 pessoas prestigiaram a festa junina que celebrou 
também os 10 anos de atuação do CRAS. 
 A coordenadora do CRAS ressaltou a importância do trabalho em conjunto com a comunidade: “A assistência não pode e nem deve agir sozinha, cada 
um de nós tem o seu lugar no mundo e faz parte de um conjunto de relações. Nesse sentido, a participação de cada um nesta confraternização nos 
dá a certeza que estamos no caminho certo, onde as pessoas reconhecem este espaço como pertencente à comunidade, local onde se desenvolvem 
laços de confiança entre as pessoas, onde há defesa de interesses comuns e que representam o bem de todos”, disse.
 A presidente da FAS, saudou a todos e reforçou a importância da união. “Hoje é dia de festa. Parabéns ao CRAS, parabéns a toda a comunidade”, 
ressaltou. 
 A festa teve ainda muitas brincadeiras e comidas típicas de festa junina. Os idosos que participam do Serviço de Convivência cantaram e tocaram 
musicas juntamente com o violonista Micaio.

 Também houve celebrações juninas no Centro Cultural Beltrão de Queiróz, organizada pelos CRAS Centro e CRAS Norte, para os idosos; no Centro 
Pop Rua  e na Casa Carlos Miguel para os usuários.

Informamos que o prazo de entrega, na Diretoria de RH, da cópia da 
Declaração de Imposto de Renda ou o Formulário de Bens e Rendas será 
de 1º de agosto a 30 de dezembro de 2016, na Diretoria de
Recursos Humanos.
Lembramos que não serão aceitas declarações entregues fora desse 
período.
Salientamos que está dispensada a entrega do referido documento para 
os servidores que ingressaram no ano de 2016.

Obs.: Somente serão aceitos documentos entregues pessoalmente e 
não serão realizadas cópias na Diretoria de Recursos Humanos.

Informa RH

Imposto de Renda
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Aconteceu... 

Pintou na Área!
04/08: Augusto Schio Guazzelli - CREAS Sul
05/08: Taina Bauerfeld de Oliveira - CREAS Sul
06/08: Gabriel Matheus Kuhl Rodrigues - Cad. Único
07/08: Louise Idalgo Barbosa - Casa Sol Nascente
11/08: Maite Marini de Brito - Coord. Mun. Idoso
12/08: Edilene Hullen dos Santos - CRAS Leste 
15/08: Marcia H. Titton Rachele - Estudos Sociais
16/08: Lucia Teles - Sede
18/08: Fabiana Aparecida de Araujo - Sede
19/08: Maira Silvana de Vargas - Sede
20/08: Maiara Zalamena de Souza - CRAS Sudeste

Aniversariantes

INAUGURADAS AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DIA

Foi inaugurado no dia 13 de julho o novo espaço do Centro Dia Caxias (CDC Caxias), localizado na Avenida 
Circular Pedro Mocelin, s/nº, bairro Cinquentenário, em frente ao CAPS Reviver. Participaram do ato o 
secretário estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Catarina Paladini, a primeira-dama do Município, 
Alexandra Baldisserotto, a presidente da Fundação de Assistência Social, Marlês Andreazza, diretora de 
Proteção Social Especial, Inez Soso e demais diretores da FAS, secretários municipais, a presidente da APAE, 
Fátima Randon, presidentes dos Conselhos Municipais Idoso, da Assistência Social, dos Direitos Humanos, da 
Pessoa com Deficiência, entre outros. Os convidados foram recepcionados pela coordenadora do Centro Dia, 
Rejane Lazzaretti.
 O investimento no espaço foi na ordem de R$ 300 mil, adequando o imóvel às normas de acessibilidade e 
às exigências técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, conforme projeto arquitetônico 
elaborado pela Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN). O local contém salas de atendimento, de 
coordenação, de técnicos e espaços multiuso, em área construída de 316m². 
São usuários do serviço prioritariamente jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, 
pessoas/famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada ou aqueles em situação de pobreza 
inseridos no Cadastro Único e que nunca tiveram acesso a nenhum serviço. Corresponde a jovens e adultos 
com deficiência física, intelectual, auditiva, visual ou com múltiplas deficiências, que necessitam de apoio para 
realizar suas atividades, diversas vezes ao dia, inclusive, apoio de outra pessoa cuidadora, para manter sua autonomia pessoal.
 Na ocasião, Fátima Randon afirmou que o Centro Dia realiza um trabalho muito importante em Caxias do Sul. ‘É uma honra estar aqui, porque quando solicitada, a APAE se faz presente. 
A APAE tem vários tipos de atendimento, na área da escola, da saúde e assistência social. É um trabalho necessário e indispensável. Nós temos que respeitar e cuidar das pessoas 
especiais’’, disse a presidente da Associação de Pais e Amigos do Excepcionais.
 A presidente da FAS, Marlês Andreazza disse que a inauguração do Centro Dia é uma conquista, sendo uma causa maior pela qualidade de vida. ‘’O Centro Dia é uma conquista da união 
do Estado e do Município. Estamos caminhando juntos com a APAE, porque quando existe a compreensão de todos os lados, o projeto pode ser realizado’’, disse.
  A equipe de referência do Centro Dia, considerando a capacidade de atendimento para 30 usuários por turno, é atualmente composta por coordenador geral, assistente social, 
psicólogo, terapeuta ocupacional e técnicos de nível médio com a função de cuidador com 40 horas semanais e 10 de 20h responsáveis pelas atividades de cuidados pessoais dos 
usuários, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e serviço de motorista, para as visitas domiciliares e o deslocamento dos usuários quando necessário.

LANÇADA A NOVA EDIÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL

Foi lançada no dia 15 de julho, no auditório do Centro Administrativo, a edição revisada do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Caxias do Sul, que discute e norteia o 
cumprimento das medidas socioeducativas por adolescentes em conflito com a lei. 
O objetivo foi apresentar as atualizações do Plano, bem como socializar a reedição e oportunizar o debate sobre o Sistema Nacional Socioeducativo de Caxias do Sul. 
A diretora de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade da FAS, Inez Soso , entregou um exemplar da edição revisada do plano para o Prefeito e salientou 
que o plano é um trabalho de equipe. ‘’Essa lei veio trazer novos parâmetros para estruturação, 
qualificação e funcionamento do sistema socioeducativo.  A FAS, enquanto gestora da assistência 
social, o CREAS como executor das medidas socioeducativas e o COMDICA, como articulador 
trabalharam incessantemente para concluir esse plano, que tem duração de 10 anos.”, disse. 
 Após a publicação do referido plano nacional, foi dado aos estados e municípios o prazo de 360 
dias, a contar de 19 de novembro de 2013, para que elaborassem seus respectivos Planos Decenais 
Estaduais e Municipais. Assim como o Plano Nacional foi submetido a aprovação do CONANDA, o plano 
municipal foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA). 
 O plano foi coordenado por um grupo gestor da FAS, por meio do CREAS e também o COMDICA. 
O material foi elaborado   em   conjunto   com representantes das políticas de assistência 
social, saúde, educação, cultura, esporte e lazer e segurança pública em parceria com 
Legislativo Municipal, Conselhos Tutelares, Sistemas de Justiça, e organizações da 
sociedade civil, que se reuniram periodicamente, discutindo e construindo coletivamente. 
  No dia 11 de julho foi homologada pelo Prefeito Alceu a Resolução 06/2016 do COMDICA, que solicita 
a alteração da Lei 7.908/14, que dispõe sobre o SINASE no município de Caxias do Sul, a fim de instituir 
oficialmente a Comissão Intersetorial de Acompanhamento do Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE), 
tendo como objetivo garantir a responsabilidade e a transversalidade das políticas setoriais do SINASE.

  PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL: O documento foi construído em observação ao que dispõe o Plano Nacional 
Socioeducativo, aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) em 2013 e previsto na Lei Federal 12594/12, que 
dispõe sobre o Sistema Socioeducativo (SINASE). O SINASE é um sistema integrado articular em todo o território nacional entre os governos estaduais 
e municipais, sistema de justiça, políticas setoriais básicas como assistência social, saúde, educação, cultura e afins para assegurar efetividade e eficácia 
na execução das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto, de Privação e Restrição de Liberdade, aplicadas ao adolescente que cometeu ato infracional. 

Gislaine Pereira Ferreira - Assist. Social, nomeada em 
outubro de 2015 e 

Janaína Oliveira da silva - Psicóloga, nomeada em maio 

de 2016.  Ambas da Diretoria de Gestão do SUAS.

Foto: Ícaro de Campos

20/08: Ricardo Concli Pozenato - Sede
21/08: Thais Alves Ghenes - CREAS Norte
24/08: Cláudia Cassia  Dallegrave - Casa Sol Nascente
24/08: Fernanda Bamberg da Rosa - C.T. Sul
24/08: Margarete Terezinha Berti Brando - Sede
26/08: Ismael Carlos Cruz Feijo - S.C.F.V. Cruzeiro do Sol
26/08: Julio Cesar da Silva - Sede
28/08: Adriana Santos de Matos - Casa Estrela Guia
28/08: Evandra Regina Pellin - C.T. Sul
28/08: Marlês Stela Sebben Andreazza - Sede
28/08: Tuany Longo - CREAS Norte
31/08: Letícia Busin Facchin - CRAS Centro


