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U
m Município do porte de Caxias do Sul, 
pelas suas potencialidades, desperta há 
anos, expectativas em milhares de seres    
humanos de outras regiões, estados e 

países. A marca de nossas Administrações tem sido 
acolher a todos, dentro das possibilidades. Na práti-
ca, essa filosofia de atuação representa investimentos 
na área de Assistência Social, que ultrapassam 50% 
de todo o Orçamento Municipal, anualmente. 

A Fundação de Assistência Social (FAS) e sua 
equipe de gestores e agentes de atendimento que 
atuam diuturnamente nos seis Centros de Referência 
em Assistência Social (CRAS) e nos demais serviços 
espalhados pela cidade, têm se desdobrado, não 
somente para prestar o melhor serviço público, com 
solidariedade e atenção que pessoas em situação 
de vulnerabilidade necessitam, mas em planejar e 
sugerir ações que aperfeiçoem o bom funcionamento 
desta rede.

Este Relatório dá bem uma noção da dimensão 
do esforço do Poder Público de Caxias do Sul em 
priorizar o social. Para nós, o exercício deste aposto-
lado não pode nunca ser traduzido como rubrica de 
orçamento, mas como compromisso com a atenção 
às fragilidades cotidianas de uma comunidade que 
não para de crescer, mas que tem na solidariedade 
humana uma de suas principais marcas.

Palavra do Prefeito

ALCEU BARBOSA VELHO
Prefeito de Caxias do Sul

Foto: Icaro de Campos



História da 
Assistência Social 
em Caxias do Sul
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A 
Constituição Federal de 1988 é o marco 
legal para a compreensão das transfor-
mações e redefinições do perfil histórico 
da assistência social no Brasil. No Muni-

cípio de Caxias do Sul, anteriormente a Constituição 
Cidadã, a assistência social se configurava através da 
Comissão Municipal de Amparo à Infância (COMAI), 
que foi criada em 1962, através da Lei Municipal Nº. 
1.200, de 29 de dezembro de 1962. A COMAI possuía 
como foco de atuação a garantia de direitos das crian-
ças e adolescentes. Suas ações se concretizavam 
através de Abrigos Institucionais (Casa de Triagem 
Divina Providência, Casa das Meninas e Casa do 
Menor), Creches, Centros Ocupacionais, Programa 
de Adolescentes Engraxates (Setor do Menor Ativo) 
para Adolescentes e Crianças em Situação de Rua, 
Programa de Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto (Liberdade Assistida – LA e Prestação Servi-
ços à Comunidade – PSC) e Programa de Orientação 
e Apoio Sociofamiliar (OASF).

O Poder Público municipal destinava 2% do 
orçamento da administração direta para a manutenção 
da COMAI, que era dirigida por um Conselho 
Deliberativo composto pelo Prefeito, pelo Juiz da 
Infância e Juventude, pelo Promotor/Curador da Infância 
e pelo Presidente da Sociedade de Medicina de Caxias 
do Sul. Cabia a esse Conselho eleger o presidente, 
vice-presidente e secretário-geral, e também o diretor 
executivo da COMAI. 

Com a infância e juventude assumidas pela                  
COMAI, as outras demandas entendidas como de cunho 
assistencial, eram efetivadas pela então Secretaria 
de Habitação e Ação Social, através de serviços 
como auxílio na passagem intermunicipal, liberação 
de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade, 
auxílio-funeral, bem como realizava o encaminhamento 
das pessoas em situação de rua e migrantes ao 
Albergue, que na época era administrado pelo Centro 
Espírita Alunos do Bem. A  referida Secretaria, também 
realizava convênios com entidades para repasse de 
recursos públicos.

No ano de 1993, em vista da promulgação 
da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), a 
Secretaria realizou a 1ª Conferência Municipal de 
Assistência Social. As discussões e propostas da 
Conferência avançavam na perspectiva emancipatória 
e de promoção da cidadania, e na criação de uma 
Comissão Provisória de Assistência Social. Esta 
Comissão foi instituída e reunia-se periodicamente 
com a atribuição principal de garantir a permanente 
discussão/articulação/engajamento entre as entidades 
representantes dos segmentos abrangidos pela nova 
lei, assim como acompanhar os seus desdobramentos 
nas demais esferas de governo, na busca de efetivar a 
criação do Conselho e Fundo Municipal de Assistência 
Social, no Município de Caxias do Sul.

Em concomitância, uma equipe de técnicos e 
gestores estava com a incumbência de discutir 
e elaborar a minuta de lei para criação da atual 
Fundação de Assistência Social (FAS), que viria a 
substituir a COMAI.

A 2ª Conferência Municipal de Assistência Social 
ocorreu em 1995, ainda sob a coordenação da 
Secretaria de Habitação e Ação Social. O objetivo 
principal era consolidar a proposta de criação de 
um órgão gestor descentralizado para a política de 
assistência social no Município, bem como criar o 
Conselho e Fundo Municipal de Assistência Social.

Assim sendo, em janeiro de 1996, o Poder Legisla-
tivo Municipal aprovou a criação da FAS, do Conselho 
e do Fundo Municipal de Assistência Social, através 
das Leis Municipais nº 4419, de 04 de janeiro e 4420, 
de 08 de janeiro, respectivamente.

A partir desta data, a Secretaria de Habitação 
e Ação Social passou a denominar-se Secretaria 
Municipal de Habitação, gerenciando somente 
a Política de Habitação, repassando os serviços 
socioassistenciais à FAS. A COMAI também repassou 
seus trabalhos à FAS de forma gradativa e, em 11 de 
julho de 2000, através da Lei Municipal Nº 5.465 foi 
extinta definitivamente.
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Então, a política de assistência social do Município 
de Caxias do Sul, em conformidade com a CF/1988, e 
posteriormente pela LOAS em 1993, se efetivou a partir 
da criação da Fundação de Assistência Social (FAS). 
A lei municipal em questão foi atualizada conforme as 
novas diretrizes da PNAS (2004) e NOB-SUAS (2005) 
pela Lei Municipal Nº 7.247, de 15 de dezembro de 2010 
e Lei Complementar Nº 462, de 23 de junho de 2014. 

A última redefiniu o sistema de classificação de cargos 
e funções gratificadas (FGs) da FAS, estabelecendo 
cargos efetivos (incluindo psicólogos, assistentes 
sociais, agentes administrativos, educadores sociais, 
motoristas, entre outros). 

Abaixo, gráfico da evolução do quadro de servido-
res da FAS desde a sua implantação.

Primeiros servidores da FAS / Foto: Acervo FAS 

*Contagem até novembro de 2016.
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Os recursos municipais repassados à FAS também foram crescendo ao longo do tempo.

Parte dos servidores da FAS / Foto: Rafael Lopes / 2015
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A criação da FAS significou uma mudança de 
paradigmas para a política de assistência social do 
Município, avançando de uma política segmentada 
que atendia basicamente parcela das crianças e 
adolescentes vulneráveis da cidade com ações 
fragmentadas, para uma política que se propõe a 
alcançar indivíduos e famílias em situação de vul-
nerabilidade social, a partir da execução de novos 
serviços, programas, projetos e benefícios, na ótica 

da garantia dos direitos de cidadania, alinhados às 
novas diretrizes propostas para esta política. 

A FAS é a gestora dos recursos para projetos socio-
assistenciais dos Fundos dos Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes (COMDICA) e 
Conselho Municipal do Idoso (CMI).  *Contribuição da 
Cartilha da Rede Socioassistencial de Caxias do Sul.

Foto: Acervo da FAS Foto: Acervo da FAS

Foto: Acervo da FAS
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Linha do tempo da Assistência Social

- Lei Nº 4419/1996 – Cria a Fundação de Assistência Social;
- Lei Nº 4420/1996 – Cria o Conselho Municipal de Assistência 
Social e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
- Em 1998 se dá o ingresso dos Servidores concursados 
especificamente para a FAS;
- Primeiros convênios firmados com as ONGs, com recursos 
do FMAS – Helen Keller, APAE, APADEV e com recursos do 
Orçamento FAS – Associação Murialdinas São José e Lar da 
Velhice São Francisco de Assis;
- Serviços, Programas e Projetos (FAS e conveniados): 

Núcleo Moreira César (OASF e medidas socioeducativas), 
Plantão Social, Criança Crescente (Serviço de Abordagem 
Social para crianças e adolescentes), SER Cidadão 
(Serviço de Abordagem Social para crianças, adolescentes 
e adultos) Programa de Renda Mínima, Programa 
Geração, Trabalho e Renda, Centros Educativos, Abrigos: 
Sol Nascente, Recanto Amigo, Estrela Guia, Albergue 
Municipal, Casa de Apoio Viva Rachel e Casa de 
Passagem Novos Horizontes, Sentinela, PETI, Programa 
Fome Zero e Família Cidadã.

ALGUNS MARCOS LEGAIS 

 - A PNAS/2004, define o novo modelo de gestão e apresenta 
as diretrizes para efetivação da assistência social como 
direito de cidadania e responsabilidade do Estado; 
- Lei nº 10.836/2004, Institui o Programa Bolsa Família;
- NOB/SUAS/2005;
- NOB-RH/SUAS/2006; 
- Censo CRAS 2007.

EM CAXIAS DO SUL *

- Implantação do CRAS Centro, Norte, Oeste e Leste com 
CREAS compartilhado;
- Implantação do Cadastro Único e Mosaico Centro Dia;

- Programa voltado aos adolescentes e jovens: Agente Jovem 
e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens  (Projovem);
- Ampliação das Parcerias entre o Município, através da 
FAS e as Entidades Não Governamentais;
- FMDCA passou a ser gestado pela FAS;
- Programa Guarda Subsidiada, Família Acolhedoras e Apa-
drinhamento Afetivo;
- Implantou-se a Casa de Passagem São Francisco (para 
adultos), Casa Família Murialdo e o Abrigo Institucional para 
crianças e adolescentes Caminhos da Esperança;
- Proteção e Apoio Social – PAS (Abordagem Social e denúncias 
nos domicílios);
- OASF Idoso: Atendimento domiciliar de denúncias contra 
pessoas idosas.

1996 - 2003

2004 - 2008

ALGUNS MARCOS LEGAIS 

- Política Nacional para a População em Situação de Rua;
- Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;
- Resolução CIT nº 7, de 10 de setembro de 2009 Protocolo 

2009 - 2012

de Gestão Integrada entre Serviços e Benefícios; 
- Lei nº 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das 
entidades beneficentes de assistência social;
- Resolução CNAS nº 16/2010, que trata da inscrição das 
entidades e organizações de assistência social, bem 
como dos serviços, programas, projetos e benefícios 
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2013 - 2016

ALGUNS MARCOS LEGAIS 

- Reordenamento do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Sistema 
Único da Assistência Social – SUAS;
- Resolução nº 9/2014, que ratifica e reconhece as 
ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino 
médio e fundamental do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, em consonância com a Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS;
- Resolução nº 13/2014, que inclui na Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da 
Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, a 
faixa etária de 18 a 59 anos no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos; 

EM CAXIAS DO SUL *

- Adequação dos Centros Educativos para Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme 
Tipificação Nacional;
- Implantação do Centro Dia para adultos com deficiência 
com dependência - CDC Caxias;
- Lei Nº 7636/13 que institui a Política Municipal do Idoso e 
cria a Coordenadoria Municipal do Idoso;
- Implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) nos CRAS Centro, Leste e Sudeste;
- Encerramento de três Serviços de Acolhimento na 

modalidade de abrigo institucional para crianças e 
adolescentes;
- Implantação de 12 Casas Lar;
- Lei Complementar Nº 462 de 27 de junho de 2014, que Define 
o sistema de classificação de cargos e funções da FAS;  
- Lei Nº 237/2014, que aprova o Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo;
- Plano Municipal dos Serviços de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes;
- Lei Nº 238/2014, que aprova o Plano Municipal para a 
Infância e Adolescência;
- Implantação do Programa Caxias Acolhe;
- Parceria com dois Centros Dia para Idosos Centro de Con-
vivência Capuchinhos e Centro de Convivência Paz e Bem;
- Ampliação do número de vagas credenciadas em ILPIs;
- Implantação da Residência Inclusiva;
- Criação da Instituição de Longa Permanência para Adultos (ILPA);
- Implantação de um novo CREAS;
- Implantação do CRAS Sudeste;
- Implantação do Núcleo de Estudos Permanentes de Assis-
tência Social – NEPAS, com garantia de capacitação para os 
Servidores.

*Alguns destaques de ações do período no município

socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social; 
- Lei 12.435/2011, que altera a LOAS (Lei nº 8.742/1993), 
integrando ao texto o Sistema Único da Assistência Social (SUAS);
- Decreto Nº 7.612 - Viver sem Limite - Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência;
- Lei 12594/2012 - SINASE (Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo);
- Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do 
Trabalho – ACESSUAS-TRABALHO.

EM CAXIAS DO SUL *

-  CREAS Centro passa a ter sede própria e o atendimento se 
torna centralizado;

- Credenciamento de vagas para Instituições de Longa Per-
manência para Idosos;
- Lei Nº 7.247, de 15 de dezembro de 2010 – Altera e 
Acresce dispositivos à Lei de criação da FAS de 1996;
- Implantação do CRAS Sul e do Centro Pop Rua;
- Implantação do PRONATEC - Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego;
- Implantação de Serviços de Convivência ou Fortalecimento 
de Vínculos para Idosos nos CRAS Norte, Oeste e Sul;
- Lei Nº 7346, 11 de outubro de 2011 - cria o FUMDI que 
fica subordinado operacionalmente à FAS, ampliando o 
número de parcerias;
- Implantação do ACESSUAS-TRABALHO - Programa de 
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho.
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A 
identidade visual deve representar a sua 
instituição, os seus objetivos, a sua razão 
de existir. A nova identidade visual da 
FAS, criada em 2013, é em semicírculo, 

simbolizando os envolvidos em prol de um atendimento 
integral a quem necessitar. A FAS é gestora de uma 
política que possui uma interface com todas as demais 
políticas públicas, bem como com a rede privada de 
assistência social. Assim, o semicírculo também indica 
essa rede de atendimento. Deste modo, cada cor 
aplicada ao logo, possui o intuito de relacionar com o 
significado das atividades exercidas pela FAS.

Redesign da Identidade Visual

Logo novo.Logo antigo.

MARROM: Comprometimento e responsabilidade.

ROSA: Acolhimento. 

VERDE: Representa equilíbrio, esperança e renovação. 
Somos nós! 

AZUL: Representa a espiritualidade e harmonia.

AMARELO: Socialização e comunicação. 

BRANCO: Humildade, neutralidade e união.

PRETO: Poder, serenidade e sobriedade.



20 anos da Fundação 
de Assistência Social
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D
as muitas alegrias que tive na vida, a 
criação da Fundação de Assistência So-
cial (FAS) que foi instituída a 4 de janeiro 
de 1996, sob a gestão de meu esposo 

e então Prefeito, Mário David Vanin (in memoriam), 
ainda é uma das que mais celebro.  

Entidade da Administração Indireta do Poder 
Executivo Municipal, com personalidade jurídica de 
Direito Público, a FAS foi construída por dentro, res-
peitando raízes mais antigas e utilizando como base 
o trabalho desenvolvido anteriormente pela antiga 
Comissão Municipal de Amparo à Infância, a COMAI. 

Na década de 80, Caxias do Sul tinha uma popu-
lação de 225 mil habitantes contra os 175 mil de 1970 
(IBGE). Um salto gigantesco que exigia mais recursos 
sociais. A COMAI precisava ser transformada em Fun-
dação de Direito Público absorvendo o quadro funcio-
nal e realinhando seu funcionamento. A Constituinte 
de 1988 estabeleceu como “prioridade absoluta” a 
proteção à criança com a implantação do Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA). 

Com a ajuda inestimável do Dr. Leoberto Brancher, 
juiz da Vara da Infância e Juventude, decidi utilizar 
uma metodologia inclusiva na formulação de como 
funcionaria a FAS. Este processo levou em conta toda a 
experiência dos profissionais que atuavam na COMAI. 

Afora o orgulho de ter sido a primeira Presidente 
da Fundação, cabe deixar registrado o respeito e a 
admiração pelo trabalho desenvolvido desde então 

por sucessivas administrações municipais. Parabéns 
à atual presidente Marlês Andreazza e a todos os 
funcionários da Fundação ao longo desses 20 anos.

VERA  MENEGOTTO VANIN
Primeira presidente da FAS

MÁRIO DAVID VANIN
(in memorian)

Prefeito de Caxias do Sul 
Gestão 1975/1976 e 1994/1996

Foto: Elisa Stangherlin
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A 
FAS decorreu da Constituição Federal 
de 1988, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente de 1990 e da Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS) de 1993. 

A Comissão Municipal de Amparo à Infância (COMAI), 
criada no início dos anos 1960, ficou sem base 
jurídica. A administração Vanin providenciou a lei que 
autorizou a criação da FAS, adequando-a ao novo 
ordenamento jurídico e atribuindo-lhe o conjunto da 
política de assistência social. 

Autorizada em lei, coube a minha administração 
criá-la de fato, através do concurso público para 
o seu quadro de pessoal e da extinção da COMAI. 

Foi difícil, pois a COMAI tinha um trabalho histórico 
com crianças e adolescentes, a ser internalizado na 
FAS em paralelo à implantação dos novos princípios 
legais da universalização e integralidade das ações 
de promoção e proteção dos direitos das pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. Hoje existem 
políticas nacionais voltadas ao desenvolvimento social 
que não existiam naquele tempo, que permitiram 
avanços significativos. Mas ainda estamos longe 
da universalização dos direitos, o que dá sentido e 
atualidade para a FAS.

GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS (PEPE)
Prefeito de Caxias do Sul

1997/2000 e 2001/2004

Foto: Assesoria Pepe Vargas
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A 
Fundação da Assistência Social é, há 20 
anos, um exemplo do Rio Grande que 
dá certo. Sua função junto à comunida-
de caxiense ajudou e ajuda homens e 

mulheres a conquistarem mais dignidade e qualidade 
de vida. Impossível mensurar o resultado humano 
alcançado nessas duas décadas. O que sabemos e o 
que mais importa é que vidas foram salvas e realida-
des foram transformadas.

Sempre digo que sozinho não se consegue nada. 
E a FAS também é um exemplo de que com parcerias, 
tanto de entidades, quanto da iniciativa privada, é 
possível fazer mais pelas pessoas que mais precisam. 
Nossos cumprimentos à Administração Municipal, 
equipe da Fundação, aos voluntários e aos parceiros.

Parabéns pelos 20 anos.

JOSÉ IVO SARTORI
Governador do Rio Grande do Sul

Prefeito de Caxias do Sul 
2005/2008 e 2009/2012

O bem nos une

Foto:  Luiz Chaves
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Narrativas de uma 
construção solidária
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A 
Fundação de Assistência Social  (FAS), institu-
ída pela lei nº 4.419 em 04 de Janeiro de 1996, 
é a gestora da Política Pública de Assistência 
Social no Município de Caxias do Sul e tem por 

finalidade planejar, coordenar, executar e avaliar serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais da rede 
pública e privada do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS).

Em 2016, a FAS completa 20 anos de existência, com 
uma trajetória de muitas conquistas em prol da garantia de 
direitos dos usuários e com muitos desafios pela frente.

Escrever sobre a história da FAS é perceber sua evolu-
ção e constatar que todos os governantes deste município 
e presidentes desta Fundação cumpriram com suas obriga-
ções no que era possível fazer naquele momento e naquele 
contexto.

A FAS possui, atualmente, em torno de 60 serviços/pro-
gramas executados para o atendimento de famílias e indiví-
duos em situação de vulnerabilidade, risco e/ou violação de 
direitos. Destaco o trabalho desenvolvido pelos seis Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS), nas regiões 
Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e Centro, acompanhando 
e organizando grupos de atendimento, orientação, enca-
minhamentos para a rede socioassistencial, para cursos 
profissionalizantes e para outras políticas públicas.

A área social é movida por sentimentos norteados por 
uma visão de solidariedade e compromisso com todas as 
pessoas, em especial, aquelas que ainda estão à margem 
dos serviços e recursos que a sociedade oferece.

Assistência Social não é assistencialismo, não é carida-
de. É compromisso com o cidadão na busca dos direitos e 
no resgate da sua cidadania, através da sua participação 
em uma construção conjunta.

20 Anos da Fundação 
de Assistência Social

MARLÊS STELA SEBBEN ANDREAZZA
Presidente da FAS

2013/2016

Foto: Icaro de Campos
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T
ive o privilégio de estar na Presidência 
da FAS de 2005 a 2012. Creio que em um 
momento muito importante para Assistência 
Social, quanto ao seu reconhecimento como 

política pública pela Constituição Federal de 1988. Um 
momento único de mudança de concepções, onde 
avançamos de uma história de assistencialismo para a 
proposta de uma politica de garantia de direitos, que em 
2005 passou a se concretizar com a implantação e reor-
denamento dos serviços públicos e privados proposto 
pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Pude 
sentir, ainda em minha gestão, a que se propunha esta 
nova assistência social, principalmente nos serviços 
prestados pelos CRAS e pelo CREAS. Sempre com foco 
no fortalecimento dos serviços públicos e privados, bem 
como dos recursos humanos. Penso que avançamos 
muito, mas há muito ainda o que fazer.

Foi um imenso prazer fazer parte desta história, que 
prossegue, e agradeço o apoio sempre dos servidores 
(as) da FAS, pelos (as) quais tenho um grande carinho 
e admiração, pelo indiscutível trabalho que realizam 
diariamente com amor e respeito. Como disse na minha 
chegada, reitero: “Trabalhar na FAS é mais que um em-
prego é uma missão.”

MARIA DE LURDES FONTANA GRISON
Presidente da FAS

2005/2008 e 2009/2012

Foto: Comunicação/FAS
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M
inha passagem pela Fundação de 
Assistência Social foi uma experiência 
de vida muito importante. Fui agricul-
tor até os 19 anos e minha trajetória no 

meio urbano tem sido ao mesmo tempo de desafios, 
sofrimentos, alegrias e de muito crescimento pessoal. 
Chegar às diretorias e depois à presidência da FAS 
era algo que jamais teria imaginado. 

Foi difícil, pois me afastou do público, com quem 
sempre tive envolvimento, pelo próprio trabalho e pela 
ação pastoral. Assumi, no sentido do serviço ao outro, 
sem achar que resolveria todos os problemas sociais 
e nem que acertaria tudo. Eu penso que qualquer es-
paço que ocupamos é sempre passageiro e o que fica 
é o bem que fazemos e as lições que aprendemos. 
Foi assim que tentei encarar a presidência da FAS, 
tentando fazer o melhor e errar o mínimo possível.

Uma das maiores experiências de crescimento na 
minha vida foi sair deste posto e voltar para dentro 
do Centro Educativo Murialdo, para estar diariamente 
com as meninas e meninos. Agradeço ao Prefeito da 
época pela oportunidade e aos trabalhadores da FAS 
pelo carinho, apoio e compreensão. Parabéns a todos 
pela construção desta bela história!

ELÓI GALLON
Presidente da FAS

1997/2000 e 2002/2004

Foto: Arquivo pessoal
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I
nicialmente, ter assumido a presidência da 
Fundação de Assistência Social, foi uma tarefa 
que, pessoalmente, foi muito difícil. Para mim, 
ao contrário do que possa parecer, foi uma res-

ponsabilidade, um senso de compromisso partidário, 
mas, principalmente, um compromisso com a Política 
Pública de Assistência Social. Nunca me vi nesta 
função como alguém num alto cargo, mas como As-
sistente Social cujo compromisso institucional e com 
os colegas foi maior do que a vontade de permanecer 
atuando na Diretoria de Promoção da Cidadania.

Duas ações neste período que eu considero im-
portante: encaminhamos o projeto que posteriormente 
deu origem ao PAIF e construímos o primeiro embrião 
do que hoje denominamos Serviço Residencial Tera-
pêutico  (vinculada à política de saúde). 

Ser presidente da FAS, a meu ver, significa um 
profundo compromisso de servir e mediar as relações 
entre os usuários e os serviços, entre os servidores e a 
comunidade para fazer avançar a política de assistên-
cia social como um dos alicerces da Proteção Social.

Por fim, gostaria de traduzir meu sentimento de 
compromisso assumido como uma possibilidade, a 
partir do que Paulo Freire disse: “Se, na verdade, não 
estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, 
mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo 
sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar 
toda possibilidade que tenha para não apenas falar 
de minha utopia, mas participar de práticas com ela 
coerentes.”

VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZIL
Presidente da FAS - 2004 
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E
star na FAS na primeira gestão da Adminis-
tração Popular foi uma responsabilidade e 
um orgulho muito grande. Foi um tempo 
de reestruturar, implantar e criar serviços 

e programas ainda no início da FAS - gestora da 
Política de Assistência Social no Município. Para que 
isso fosse possível, pudemos contar com o apoio da 
administração popular, com o serviço sério da equipe 
diretiva e servidores da FAS (nesta gestão foi realiza-
do o primeiro concurso publico), com funcionários da 
COMAI (estávamos reordenando os programas), com 
órgãos de controle e garantia dos direitos e com insti-
tuições não governamentais que historicamente foram 
protagonistas e muito atuantes no enfrentamento à 
exclusão social e que orgulha a todos nós. Obrigado 
a todos pela parceria, diálogo e serviço prestado.

Foi um tempo de muito aprendizado onde, frente 
às dificuldades estruturais e conjunturais que se 
apresentavam, pudemos construir parcerias muito im-
portantes na luta pela garantia dos direitos e resgate 
da cidadania das populações vulnerabilizadas. 

Fica o sentimento de que não fizemos tudo, mas 
tudo o que fizemos foi no sentido de fortalecer a po-
lítica de assistência social, de possibilitar acesso às 
políticas sociais e de estabelecer pontes de diálogo, 
convívio e parcerias com quem, historicamente, tem 
trabalhado nesta área para garantir direitos e qualida-
de dos serviços a população.

GELCI LUIZA SORGATTO
Presidente da FAS 

2001/2002

Foto: Arquivo pessoal
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S
er convidada para trabalhar na Fundação 
de Assistência Social, gestão 2013-2016, 
me proporcionou vivenciar um dos melho-
res momentos profissionais e uma grande 

satisfação por poder colocar em prática a construção 
de conhecimentos adquiridos ao longo de anos de 
estudo e preparação. 

Trabalhar na Proteção Social Básica, me trouxe 
o compromisso com a concretização da Política de 
Assistência Social e do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). Nesse sentido, foi possível colocá-
-la em prática através de um novo fazer na área da 
Assistência.

No entanto, o que mais me surpreendeu, ao as-
sumir a direção da Proteção Social Básica na FAS, 
foi a acolhida pelos colegas servidores, ainda que 
eu houvesse trabalhado em instituições conveniadas 
com a FAS e com a Secretaria de Educação. Além 
desses profissionais, as equipes dos seis CRAS bem 
como, do Cadastro Único e Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e Idosos. Como estamos 
engajados em uma visão e construção, embasada na 
gestão da política pública da Assistência social, sob 

a perspectiva de um sistema único, descentralizado e 
participativo, tendo por incumbência o “gerenciamen-
to” do conteúdo específico da assistência social no 
campo da Proteção Social Básica, o entrosamento se 
de forma natural.

O fazer profissional na Fundação de Assistência 
Social deve ser pautado pela autonomia, respeito, 
solidariedade e responsabilidade. A gestão pública 
profissional implementada na Política de Assistência 
social, supera o assistencialismo antes entendido 
como solução para esse campo de atuação e, exige 
dos técnicos envolvidos, além de um referencial 
teórico consistente, uma prática diária despida de 
preconceitos, discriminação e/ou verdades absolutas 
acerca das dificuldades enfrentadas pelos usuários e 
do próprio sistema.

Que Deus continue nos dando sabedoria. Que 
nunca nos falte o amor e compreensão no nosso fazer 
profissional. 

ALDA LUNDGREN
Diretora de Proteção Social Básica da FAS
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F
azer parte dos vinte anos da história da 
FAS, para mim é muito especial e ao 
mesmo tempo muito gratificante. E isso, 
me remete ao passado em que a cada dia 

vivemos e vivenciamos momentos, fatos e histórias in-
críveis. Em 1972, com apenas 15 anos de idade, eu e 
minha família viemos para Caxias do Sul assim como 
muitas outras em busca de oportunidades, sonhos e 
realizações. É nesse momento que começa a minha 
relação direta com a FAS, pois meu primeiro emprego 
foi na antiga COMAI.

Nesses 9 anos na função de Diretor Administrativo 
da FAS, posso dizer que aprendi mais do que ensinei, 
pois a cada dia é uma nova história e cada história 
um novo aprendizado. Não poderia também deixar 
de agradecer às minhas colegas Lurdinha e Marlês, 
presidentes nesse período, e as diretoras Inês, Alda e 
nossa assessora técnica Miriam - minha eterna direto-
ra - assim como a chamo, pois recebi de todas muito 
carinho e respeito. 

A palavra chave acredito ser “GESTÃO” e fazer 
gestão com eficiência, requer em primeiro lugar co-
nhecimento, responsabilidade e não ser parcial, olhar 

para frente e planejar o futuro. Criamos vários progra-
mas, trabalhamos muito no bem estar e condições de 
trabalho do servidor mas, ainda muita coisa precisa 
ser feita. Reestruturamos o Organograma da FAS, 
para tornar as rotinas de trabalho mais dinâmicas, 
gerando maior autonomia aos diversos setores. 

Acredito que avançamos muito na Assistência 
Social de Caxias do Sul, somos hoje modelo para 
vários municípios. Eu diria que estamos um passo à 
frente, graças à dedicação de muitos servidores, tanto 
do administrativo como dos servidores da ponta e a 
direção como um todo. 

Mas como diz o nosso Prefeito Alceu, é para frente 
que se anda, e é assim que a Assistência Social tem 
feito, sempre com um olhar para as pessoas que mais 
necessitam, dando-lhes um significado maior para a 
vida e de que sempre há uma esperança, temos um 
ser superior que nos guia, Deus.

A todos o meu muito obrigado.

CARLOS HEITOR CARVALHO DA SILVA
Diretor Administrativo da FAS desde 2007
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R
eferir a trajetória da FAS é lembrar primei-
ramente da lei que criou a COMAI - Co-
missão Municipal de Amparo à Infância 
em 1962 e a Secretaria de Habitação, 

Saúde e Ação Social que tratava dos serviços, pro-
gramas e projetos da Assistência Social, voltados aos 
usuários em situação de risco e vulnerabilidade social. 
Na gestão como Presidente do COMDICA, em 1995 
e 1996, tive a oportunidade de compor a comissão 
que discutia a mudança e reordenamento da então 
COMAI para transformá-la em Fundação. Estivemos, 
em comitiva, visitando a cidade de Blumenau/SC que 
tinha sido premiada pelo UNICEF como cidade exem-
plo em políticas para a infância e juventude.

Neste período, enquanto COMDICA, reunimos os 
órgãos que compõem o sistema de garantia de direi-
tos, em especial o Juizado da Infância e Juventude, 
pois havia necessidade de implantar o programa de 
execução de medidas socioeducativas em meio aber-
to para adolescentes. Outro segmento a ser atendido 
era para crianças vítimas de maus tratos e abuso 
sexual. Após reuniões articuladas pelo COMDICA e 
com recursos do Fundo Municipal, foram deliberados 
e implantados pela então COMAI os programas: orien-
tação e apoio sociofamiliar, medidas socioeducativas 
em meio aberto e o ambulatório de maus tratos, este 
em parceria com a Associação Helen Keller. 

Passados alguns anos, em 2005, fui convidada a 
exercer o cargo de diretora da Infância e Juventude da 
FAS até 2012, com implementação e reorganização não 
somente dos serviços, mas de sua estrutura político-
administrativa, uma vez que em 2006 o Município adere 
à gestão plena da Assistência Social com a implantação 
do SUAS. O desafio se impôs e ainda perdura, pois 
mais uma vez se faz importante reordenar serviços e 
buscar capacitação constante a todos, para cumprir a 
gestão pública da assistência social.

Como missão do presente e com visão de futuro, a 
FAS deve ter cotidianamente o desafio de planejar es-
trategicamente ações de políticas de proteção básica 
com diagnóstico dos territórios mais vulneráveis, de 
políticas de média e alta complexidade para aqueles 
que estão com vínculos rompidos e, sem dúvida, estar 
atenta para com os que mais necessitam da Assis-
tência Social enquanto política pública que prima 
pelos direitos de cidadania. Estes princípios são, sem 
dúvida, gestados continuamente por toda a equipe 
diretiva e pelos servidores da FAS em parceria com a 
rede socioassistencial, apoiadas pelo Poder Público 
Municipal e pela comunidade caxiense. 

MIRIAM TERESINHA NORA
Assessora Técnica - FAS, Presidente do CMDDH. 

Atua diretamente na FAS desde 2005
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O 
município de Caxias do Sul ao longo de 
sua história esteve à frente de impor-
tantes movimentos sociais na área da 
infância e adolescência com participa-

ção efetiva no processo de criação do ECA. De 1998 a 
2005, fui conselheira tutelar.

Em 2005, tive a oportunidade de trabalhar na 
implantação e monitoramento do Primeira Infância 
Melhor (PIM), programa que trabalha o desenvolvi-
mento integral da criança na fase mais importante do 
seu desenvolvimento. Em 2006, após o meu mandato 
de Conselheira Tutelar, a convite da direção da FAS, 
implantei o Cartório dos Conselhos Tutelares.

Em 2011, coordenei a Casa de Acolhimento Estrela 
Guia. E em 2012, fui convida a assumir a Diretoria da 
Infância e Juventude, atualmente Diretoria de Proteção 
Social Especial de Média e Alta Complexidade. A qualidade 
apresentada pelos serviços de Acolhimento Institucional 
de Criança e Adolescente, nos serviços especializados 
em CREAS, especializado em atendimento à população 
em situação de rua e serviço especializado para 
pessoas com deficiência  é o resultado de um trabalho 
realizado em EQUIPE, intersetorial, com profissionalismo 
e responsabilidade pelos nossos técnicos e educadores.

A Rede de Proteção Social de alta complexidade 
da Infância e Adolescência de Caxias do Sul até 
2013 compunha-se exclusivamente na modalidade 
de abrigos institucionais. Atualmente, de acordo 
com o processo de normatização das politicas 

socioassistenciais no âmbito nacional e por decisão 
do Prefeito Alceu Barbosa Velho, iniciamos o processo 
implantação na Modalidade de Casa Lar. Hoje, o 
serviço de acolhimento é realizado nas modalidades 
de Abrigo e Casa Lar. 

O reconhecimento da atuação de Caxias do sul na 
área social, rendeu à administração o título de “Prefeito 
Amigo da Criança”, concedido pela Fundação Abrinq. 
Caxias do Sul com a implantação da modalidade de 
Casa Lar avança, prioriza e sinaliza um novo marco 
na área da infância e adolescência. Exercer a função 
de Diretora de Proteção Social Especial é um grande 
desafio, mas sobretudo, é um trabalho apaixonante.

A infância e adolescência precisa de um olhar 
amplo intersetorial com ações  protetivas e preventi-
vas. Devemos caminhar na mesma direção. O autor 
do Pequeno Príncipe “Antoine de Saint-Exupéry”, em 
um de seus poemas diz “Amar não é olhar um para o 
outro, é olhar juntos na mesma direção.” Agradeço a 
confiança e a oportunidade de estar a frente de uma 
das mais importantes Diretorias que engloba a média e 
alta complexidade.

Muitíssimo obrigada!

INEZ CAMARGO SOSO
Diretora de Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade da FAS

Os serviços de acolhimento para
 Crianças e Adolescentes
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A 
COMAI foi meu primeiro emprego. Tra-
balhava no turno inverso da escola, mas 
com registro em carteira. Iniciei antes da 
promulgação da Constituição Federal 

em 1988. Atuei no administrativo, mas logo me identifi-
quei com o trabalho desenvolvido pelo setor do Menor 
Ativo, que trabalhava com crianças e adolescentes em 
situação de rua. 

Os jovens utilizavam-se desse espaço para prover 
seu sustento e ajudar suas famílias. Muitos eram 
engraxates, jornaleiros e vendedores ambulantes. 
A assistência social, nessa época, tinha práticas 
assistencialistas, pontuais, que não emancipavam 
as pessoas. Pelo contrário, reforçava sua condição 
de dependência, perante os serviços prestados. 
Passei por momentos históricos, em longos proces-
sos de discussões, debates, reflexões, envolvendo 

movimentos sociais na luta pelos direitos sociais. A 
construção do ECA – 1990, que foi muito comemo-
rado, a regulamentação da LOAS – 1993, a criação 
da FAS e gradativamente a desativação da COMAI. 
Acredito que essa transição gerou não só a mim, 
mas aos demais funcionários, muita ansiedade. Com 
certeza, quem continuou na FAS, após esse período, 
presenciou uma grande mudança de paradigma. Essa 
nova concepção de assistência social como direito à 
proteção social, significou muito ao desenvolvimento 
humano e social. Me sinto feliz por ter vivenciado esse 
processo e, principalmente, por ter contribuído para 
que toda essa mudança acontecesse. Parabéns à  
FAS e a todos nós trabalhadores do SUAS.

EMA BERENICE GIACOMELLI PAZINI
Educadora social e 

Gerente do CRAS Sudeste

Nossas memórias

I
niciei meu trabalho na FAS no dia 02 de janeiro 
de 2000, cheia de expectativas que foram ple-
namente satisfeitas com o passar dos anos. O 
serviço público é sério e repleto de responsabili-

dades, muitas vezes se contrapondo entre as necessi-
dades dos usuários e os recursos disponíveis, exigindo 
cada vez mais do servidor alternativas criativas e de 
empreendedorismo.

A lição que aprendi: “a importância do respeito com 
o usuário, ouvi-lo, dedicar tempo e estar sempre envol-
vida com cada história”. Mesmo àqueles que vivem da 
assistência, com suas situações nem sempre verdadei-
ras, visando a obtenção de recursos. Ainda, os mais 
exaltados exigindo uma pronta solução dos seus pro-
blemas. Lembro muitas vezes da recepcionista, aflita, 
dizendo: “Ufa! Que bom que você chegou, olha quem 
está ali, quase surtando, dizendo que vai processar a 
FAS! Não sei o que fazer”, e assim por diante. 

Certa vez, um usuário me disse: A Senhora faz 
visitas a todos e tens que ir em minha casa, pois tenho 
AIDS e se morrer, volto para “puxar suas pernas”. Não 
tive dúvidas, na mesma semana estava eu lá. “No creo 
en bruxas, pero que las hay, las hay”. 

Com a chegada da aposentadoria, decisão muito 
difícil de ser tomada, mas vem a certeza de que bus-
quei dar o “meu melhor” e fazer a diferença na vida das 
pessoas que vieram à procura de algum tipo de ajuda.

Fim do ciclo “FAS” em minha vida, quero deixar 
meu reconhecimento e agradecimento aos colegas, 
presidente e diretores, e sempre lembrando que foram 
dias muito felizes.

E agora...  A caminhada continua!

NEIVA TERESINHA MUSSATO
Servidora aposentada em 2012, 

ingressou na FAS em 2000 como Assistente Social
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D
esde novembro de 1998, quando fui 
nomeada pela então presidente Gelci, 
sempre trabalhei na sede da FAS. Vivi 
muitas histórias, convivi com muitos 

colegas, aprendi muito e espero continuar apren-
dendo sempre. Presenciei muitas mudanças e muito 
crescimento, tanto das demandas pelos serviços 
prestados como das mudanças estruturais da política 
de assistência social, com a implantação do SUAS. 
Enfim, já se vão 18 anos. Dos seis presidentes que a 
FAS já teve, cinco tive a honra e o privilégio de conhe-
cer e cada um com suas características e objetivos, 
também foram responsáveis pelo crescimento da 
FAS, fazendo seu trabalho da melhor forma possível.

Inicialmente, a FAS estava instalada num prédio 
onde hoje é o estacionamento da Prefeitura. Era um 
prédio antigo e bastante precário. A FAS permaneceu 
ali até o ano 2000, quando foi necessário buscar um 

novo espaço. Foi naquele espaço que a FAS começou 
a tomar corpo e a se configurar, ignorando as dificulda-
des e prestando seus serviços à comunidade caxiense.

Independentemente do local, serviço ou programa, 
sabemos que o trabalho desenvolvido pela FAS não é 
simples e nem fácil, requer muito mais que conheci-
mento e formação, requer bom senso, sensibilidade, 
humildade, saber se colocar no lugar do outro e, 
mesmo sem atuar diretamente na ponta, o trabalho 
que é feito aqui na sede tem impacto direto em todos 
os serviços da FAS e no atendimento de milhares de 
pessoas seja de forma direta ou indireta. Nosso tra-
balho fica escondido, mas sem ele não seria possível 
viabilizar o funcionamento da FAS.

ANA LÚCIA VERGANI DEBASTIANI
Agente administrativo da FAS desde 1998, 

 gerente do setor de Licitações.

N
o meu tempo de FAS, enquanto trabalhei 
na Casa Sol Nascente, tive muitas his-
tórias, muitas alegres, outras nem tanto. 
Tem uma que é recente. Na Festa da 

Uva de 2013, no estande da subprefeitura, fui surpre-
endido por um “rapazão” enorme, o Felipe. “Te achei, 
Tio Oscar”, disse ele. Eu não tinha reconhecido, foi ele 
quem me achou. Disse que me viu trabalhando pela 
TV, durante uma programação sobre a Festa da Uva e 
resolveu me procurar na feira. O que mais me chamou 
a atenção foi ver ele bem, casado e pai de dois filhos . 
E um desses filhos foi adotado na Casa Sol Nascente. 

Outro fato que me marcou bastante foi a adoção 
de três irmãos acolhidos, um deles gostava de ser 

meu ajudante na cozinha. Ele ficava olhando princi-
palmente quando eu fazia bolos. Quando foi adotado 
e veio me dar tchau, vendo a minha emoção, porque 
eu gostava muito dele, ele me confortou “Tio, não 
chora, pois eu vou voltar aqui de novo e vou te ajudar 
a fazer bolos”. Criança é tudo igual, elas precisam de 
carinho. Só isso. O carinho é fundamental.

OSCAR MARCHESI
Servidor da FAS desde 1998, 

subprefeito de Vila Seca de 2013 a 2016
Oscar trabalhou na Casa de Acolhimento Sol Nascente 
de 1998 a 2012. Tio Oscar, como era carinhosamente 
chamado, trabalhava na cozinha e era responsável 

pelas refeições da casa.

Nossas memórias
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“
Oi Ana!” grita alguém do outro lado da Pinheiro, 
em uma barraca de cachorro quente. De longe 
reconheço uma usuária do CRAS Norte, que era 
do meu grupo de mulheres jovens do PAIF. En-

quanto me aproximo, ainda a escuto dizer a uma cliente 
“é a psicóloga do CRAS”. Abraçamo-nos, e ela me conta 
feliz algumas de suas novas conquistas. Mais um dos 
encontros possíveis que a Assistência Social produziu. 

Ser psicólogo da FAS, para mim, envolve exatamente 
isso: encontros e reencontros. Quando “cai de páraque-
das” na Assistência, primeiro o psicólogo precisa se 
encontrar consigo mesmo. Precisa resolver sua crise de 
identidade advinda de uma formação clínica e pouco 
acostumada a lidar com avaliação de benefícios e com 
um trabalho que não é para ser psicoterapia. Precisa 
ajustar suas lentes e buscar o “olhar da psicologia”, um 
olhar dirigido ao simbólico que está presente na produ-
ção e reprodução da vulnerabilidade e do risco social ao 
longo das gerações.

Ser psicólogo da FAS também é encontro com equi-
pes de trabalho comprometidas com a transformação 
das realidades sociais, equipes das quais fiz parte no 
Viva Rachel, no CRAS Norte e agora no CREAS, nesses 
meus sete anos de Assistência. É encontro, por fim, com 
os usuários do SUAS, seus eventos de vida, suas histó-
rias costuradas por sucessivos recomeços. Acompanhei 
as transformações da Assistência, a ‘finaleira’ do Plantão 
Social e sua progressiva substituição pelo PAIF. Nesse 
processo, tentamos corrigir um pouco das distorções 
da sociedade brasileira, marcada pela desigualdade 
e pela discrepância de oportunidades. Tenho orgulho 
de ser psicóloga da FAS e de fazer parte desse grande 
desafio: usar a ciência que estudei para trabalhar pelo 
acesso a direitos, pela produção de possibilidades e 
pela mudança de trajetórias.

ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI
Psicóloga da FAS, desde 2009, 

Gerente do CREAS Norte

Nossas memórias

M
eu trabalho na FAS iniciou em no-
vembro de 1998, porém não posso 
deixar de falar como tudo começou 
em agosto de 1994. Recém-formada 

no Magistério e com planos de dar aulas, surge uma 
oportunidade para trabalhar na COMAI, na Creche 
Vila Ipê. E aí, um novo desenho de trabalho começa a 
se apresentar!

Neste trajeto veio o Centro Educativo Serrano, 
período da realização do concurso e nomeação na 
FAS, depois a Casa de Acolhimento Sol Nascente, 
Plantão Social / Ser Cidadão, Casa de Apoio Viva Ra-
chel, Inclusão Social (em dois momentos diferentes), 
Conselho Tutelar, e Centro Pop Rua.

Ser educadora social é para mim uma escolha de 
vida, no sentido da amplidão de caminhos que pode-
mos percorrer e os aprendizados que adquirimos com 
as pessoas e suas histórias de vida. Passar por vários 
programas e serviços me oportunizou isso. 

Minha formação é em Artes Visuais e talvez por isso 
penso que o trabalho social é uma arte no momento 
em que oportuniza traçar novos rumos, ver outros 
caminhos além da realidade que se apresenta.

FABIANA DÉBORA ROCKENBACK
Educadora social da FAS desde 1998,  

lotada no Cadastro Único
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A Fundação de 
Assistência Social

atualmente
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Gabinete da Presidência

A
Assessoria Administrativa do Gabinete   
reporta-se diretamente à Presidência, 
tendo por finalidade assessorar nos 
procedimentos administrativos, controlar 

a entrada e saída das informações da Presidente – 
impressas ou digitais, mantendo o arquivo. 

A Diretoria de Gestão do SUAS que foi instituída 
em julho de 2014, possui por atribuições a vigilância 
socioassistencial, regulação do SUAS, monitoramento 
e avaliação, assessoria aos serviços de execução 
direta, assessoria à gestão no que diz respeito aos 
serviços do SUAS e a gestão da informação. 

O Setor de Comunicação, criado em 2006, é o 
responsável pela comunicação interna e externa da 
instituição, assessorando a confecção de materiais 
gráficos e eventos internos em conjunto com a 
Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura. 

A Procuradoria é o órgão de assessoramento 
jurídico, com atuação no setor da administração geral, 
representação judicial e extra-judicial.

A 
FAS é uma fundação de Direito Público, 
com personalidade jurídica própria, 
pertencente à Administração Indireta do 
Poder Executivo Municipal. Cabe à FAS 

a gestão da política municipal de Assistência Social e 
seu objetivo é promover a inclusão social buscando 
a garantia de direitos dos indivíduos que dela ne-
cessitarem, sempre com o foco na família, conforme 
preconizado pelo Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). De acordo com os critérios do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), o Municí-
pio de Caxias do Sul é classificado como de grande 
porte, o que lhe confere habilitação para a Gestão Ple-
na do SUAS, possuindo, assim, a responsabilidade da 

gestão total da Assistência Social no município, nos 
âmbitos das Proteções Básica e Especial de Média e 
Alta Complexidade.

Nossos números:

 – 266 servidores da Assistência Social;

 – 60 Serviços/Programas ofertados;

 – 23 Serviços tipificados ofertados de forma direta 
em 14 unidades distintas;

 – Orçamento previsto em 2016: mais de R$ 41,5 
milhões de recursos municipais e R$ 4,1 milhões de 
cofinanciamento federal.

Estrutura da Fundação de Assistência Social
Diretoria Administrativa

A 
Diretoria Administrativa, ligada direta-
mente à Presidência da Fundação de 
Assistência Social, tem como finalidade 
programar, administrar e coordenar as 

atividades de suas diretorias.

A Diretoria de Recursos Humanos administra e ge-
rencia assuntos ligados aos interesses e deveres dos 
servidores, fazendo cumprir a legislação vigente, em 
conjunto com a Gerência de Administração de Pes-
soal, que administra a vida funcional dos servidores,   
demais processos e oferece acompanhamento ao 
funcionário por meio  da psicologia, com a Gerência 
de Desenvolvimento de Pessoal. Em 2016, foi instituí-
do o Núcleo de Educação Permanente em Assistência 
Social (NEPAS), com o objetivo de promover a educa-
ção permanente e a capacitação dos servidores.

A Diretoria de Gestão Financeira e Orçamentária 
é responsável pelo controle orçamentário, contábil, 
de custos, patrimônio, administração de recursos 
financeiros, prestação de contas e convênios da FAS. 
Dentro desta diretoria existe a Gerência de Conta-
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bilidade, Setor de Tesouraria e Setor de Patrimônio.  
Coordena ainda a Gerência de Convênios e Prestação 
de Contas, responsável pela elaboração de termos de 
convênio e prestação de contas dos mesmos. 

A Diretoria de Suprimentos coordena a Gerência 
de Licitações, que realiza a elaboração e o acompa-
nhamento de todo trâmite legal para a celebração 
de processos licitatórios e contratos, e também a 
Gerência de Almoxarifado e compras, que objetivam 
atender as necessidades e o abastecimento de mate-
riais das Casas de Acolhimento Institucional, e demais 
setores/programas abrangidos pela FAS.

A Diretoria de Serviços coordena o Setor de Trans-
portes, responsável pelo controle da frota e organiza-
ção da agenda dos veículos. Coordena também os 
setores de manutenção, informática e serviços gerais, 
bem como a telefonia que é responsável pelo serviço 
de protocolo.

Em 17 de junho 2016 foi inaugurada a nova sede 
administrativa, após 16 anos no mesmo espaço. A mu-
dança era uma reivindicação antiga dos servidores, 

em razão da grande expansão da fundação. A sede 
é o local de trabalho de 75 servidores, estagiários e 
terceirizados. 

A 
Proteção Social Básica tem como objetivo a 
prevenção de situações de risco por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausên-
cia de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos 
ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

A Proteção Social Básica atua por intermédio de dife-
rentes unidades. Dentre elas, destacam-se os Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) e os Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

CRAS

O Centro de Referência da Assistência Social é 
uma unidade pública estatal descentralizada, mais 
conhecida como a Casa das Famílias. Objetiva prevenir 
a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos 
nos territórios, por meio do desenvolvimento de poten-
cialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários e ampliação do acesso aos 
direitos de cidadania.

O CRAS é o responsável pela “gestão do território” 
onde está inserido, promovendo uma atuação preventi-
va, contribuindo para a integralidade do atendimento às 
famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial, tendo seu foco principal na articulação intersetorial.

Diretoria de Proteção Social Básica

Foto: Lucimara Lopes
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O principal serviço desenvolvido nos CRAS é o 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF). Este serviço consiste no trabalho social com 
famílias, de caráter continuado, com o objetivo de forta-
lecer a função protetiva da família, prevenir a exposição 
desta a riscos sociais e contribuir para a emancipação 
das famílias e comunidades.

São desenvolvidos pelos CRAS os Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crian-
ças, adolescentes e idosos. 

Famílias e indivíduos em vulnerabilidades sociais, 
cujos vínculos familiares e comunitários não estejam 
rompidos, são públicos-alvo do CRAS, sendo prioritá-
rio o atendimento de:

Famílias beneficiárias ou perfil do Programa Bolsa 
Família – PBF (renda per capita até ¼ do salário-mí-
nimo e do Benefício de Prestação Continuada – BPC 
(idoso e PCD) ou perfil/cadastradas no CADÚNICO 
(renda per capita até meio salário mínimo). 

CRAS CENTRO
Rua Vinte de Setembro, 2430 - Centro           
(54) 3027-5948

CRAS NORTE
Rua das Fruteiras, 925 
Santa Fé, Loteamento Santo Antônio
(54) 3901.1484

CRAS SUL
Rua Laudelino Ribeiro, 157 - Bom Pastor
(54) 3029.2923

CRAS LESTE
Rua Oberdan Cavinato, 158 - De Lazzer
(54) 3029.7099

CRAS OESTE
Rua Angelina Stefen de Souza, 161 - Reolon
(54) 3901.1492

CRAS SUDESTE
Rua Nadyr Antônio Antonioli, 21 – Planalto 
(54) 3901.1487 

Foto: Comunicação/FAS

Foto: Comunicação/FAS

Foto: Comunicação/FAS

Foto: Comunicação/FASFoto: Comunicação/FAS
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los para Crianças e Adolescentes de seis a quinze anos 
possui foco na constituição de espaços de convivência, 
formação para a participação e cidadania, desenvolvi-
mento do protagonismo e da autonomia das crianças e 
adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e 
das potencialidades dessa faixa etária.

A FAS possui duas unidades que desenvolvem este servi-
ço, localizadas nos bairros Cruzeiro e Pioneiro. Além disso, ela 
financia outros dois serviços em parceria com a Associação 
Mão Amiga nos bairros Reolon e Loteamento Santo Antônio.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS LAÇOS DA AMIZADE
Rua Frederico Bergmann, s/n - Pioneiro
(54) 3901.1486

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 

DE VÍNCULOS CRUZEIRO DO SOL
Rua João Bisol, 133 - Cruzeiro
(54) 3901-1488

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 

DE VÍNCULOS CASA BRASIL OESTE 
Rua Thompson Flores, s/ nº - Reolon
(54) 3219-1234 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 

DE VÍNCULOS - SANTO ANTÔNIO
Rua Jacob Susin, 8600 - Lot. Santo Antônio
(54) 3029.0368

Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais 
e Transferência de Renda

O 
Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (Cadastro Único) 
é um instrumento que identifica e 
caracteriza as famílias de baixa renda, 

entendidas como aquelas que têm renda mensal de 
até meio salário-mínimo por pessoa  ou renda mensal 
total de até três salários-mínimos.

As famílias com renda superior a meio salário-
mínimo também podem ser cadastradas, desde 
que sua inserção esteja vinculada à inclusão e/ou 
permanência em programas sociais implementados 
pelo poder público nas três esferas do Governo.

Caxias do Sul possui atualmente 21.073 famílias 
cadastradas no Cadastro Único e 8.173 famílias 
recebendo Bolsa Família. (Dados de agosto/2016).

O que é oferecido através do CADÚNICO: 

Tarifa Social de energia elétrica e água (Samae), 
carteira do Idoso, cursos de Inclusão Produtiva (PRO-
NATEC), Programa Habitacional (MCMV), alíquota re-
duzida do INSS para donas de casa, Programa Bolsa 
Família (PBF), Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI), Isenção de pagamento de inscrição em 
concursos públicos Federal e telefonia popular.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CADASTRO ÚNICO

Foto: Comunicação/FAS
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BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Situação de vulnerabilidade temporária: 

- Programa de Inclusão Social – repasse financeiro, 
de acordo com critérios técnicos, para situações 
pontuais de vulnerabilidade social, envolvendo os 
programas de renda mínima familiar, emergencial 
temporário e apoio individual;

- Auxílio funeral;

- Situações de calamidade pública (incêndio, ala-
gamentos e outros).

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO 

TÉCNICO E EMPREGO

O Pronatec, criado em 2011, tem como objetivo 
ampliar a oferta de cursos de educação profissional 
e tecnológica, investindo na qualificação. Já formou 
até o momento, 4.732 alunos. O programa está 
localizado junto ao Cadastro Único, no mesmo 
prédio. A integração ao mundo do trabalho se dá por 
meio da integração de ações das diversas políticas 
públicas, cabendo à Assistência Social viabilizar a 
promoção do protagonismo e a participação cidadã.

Assistência Social ajudando a transformar vidas

U
ma prova de que juntos somos mais 
fortes. A intersetorialidade constitui uma 
possibilidade de encaminhar a resolução 
dos problemas da população, situada em 

determinado território, de maneira integrada, buscando 
resolver e melhorar a qualidade de vida das pessoas 
em vulnerabilidade e risco social. Um exemplo de que o 
trabalho intersetorial é eficaz, dá resultados e proporciona 
qualidade de vida ao núcleo familiar é a história de Maria 
e Omar. 

Vindos de São Borja, o casal Maria Izalina Ribeiro, 53 
anos, e Omar Ribeiro, 60 anos, chegaram em Caxias do 
Sul, no ano de 2004, com os filhos gêmeos Victor e Vitória, 
14 anos, ambos com deficiência e o casal com condições 
financeiras precárias. A única renda que possuíam além 
do Bolsa Família, era o Benefício de Prestação Continuada 
– BPC de um dos filhos.

Ao procurarem o Cadastro Único para atualizações 
e transferência do benefício do Programa Bolsa Família, 
foram orientados, encaminhados e acompanhados para 
a rede socioassistencial e demais políticas públicas, tais 
como: Passe Livre, Programa de Inclusão Social (Renda 
Mínima Familiar) e inscrição no Programa Minha Casa 
Minha Vida. Em seguida, a FAS em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Habitação, priorizou a inclusão da 
família no Programa Minha Casa Minha Vida devido à cota 

para pessoas com deficiência, amparada em lei.

Hoje a família possui casa própria, um apartamento 
modesto, mas muito acolhedor, localizado no loteamento 
Campos da Serra II, com um dos filhos inserido no Mosai-
co Centro Dia e o outro em ensino regular e APAE. 

De maneira simples e direta, seu Omar define como 
se sente no momento: “Nós chegamos em Caxias não 
conseguíamos nem alugar casa por causa da burocra-
cia, mas sempre continuamos batalhando. Hoje morar 
no que é nosso é mais do que um sonho realizado”. 

Este é um exemplo do que a esperança, a fé e 
a união das políticas sociais, podem proporcionar e 
transformar a vida de uma família. Uma história de 
final feliz! Como muitas outras.

Foto: Rafael Lopes
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“Graças a Deus fomos ajudados pela FAS e pela 
Prefeitura e superamos muitas dificuldades. Viemos a 
Caxias por causa do tratamento das crianças, pois em 
São Borja o tratamento era caro e a gente precisava 
se deslocar para outras cidades. Aqui nossos filhos 
têm tratamento de saúde especializado, escola bem 
estruturada. Chegamos aqui, em 2004, com as duas 
crianças deficientes no colo e as mochilas, hoje fazem 
quatro anos que temos nosso apartamento, aqui no 
Campos da Serra. A gente precisa acreditar, levantar 
a cabeça e acreditar que as coisas vão dar certo”, diz 
Omar Ribeiro da Silva. 

“Fui muito bem atendida pela Marinês, assistente 
social da FAS, que sempre me ajudou e me deu 
força”. Ela dizia ‘‘nós vamos te ajudar, a senhora 
é batalhadora, com duas crianças não baixou a 

A equipe do PIM é composta, além do GTM, pelo 
digitador, monitores e visitadores. Esses, somados, 
operacionalizam as ações do Programa, viabilizando 
a construção e o fortalecimento de suas bases: família, 
comunidade e intersetorialidade. O Grupo Técnico 
Estadual (GTE) é responsável pela supervisão e 
capacitação dos municípios.

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Rua Sinimbu, nº 2.231 - Centro
(54) 3217.8833 

Primeira Infância Melhor (PIM), é um programa do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por 
objetivo realizar o atendimento integral às necessida-
des essenciais das crianças em seus primeiros anos 
de vida. Implantado em 7 de abril de 2013, o Programa 
tornou-se Política Pública em 3 de julho de 2006, atra-
vés da Lei Estadual nº 12.544/06.

Em Caxias do Sul, o PIM é coordenado pela 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em parceria com a 
Secretaria Municipal da Educação (SMED) e Fundação 
de Assistência Social (FAS). Ele é gerenciado pelo 
Grupo Técnico Municipal (GTM), tendo na composição 
representante da SMS, SMED e FAS.

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

cabeça’’. “A gente agora está bem, trabalhei muito 
aqui, de faxinas. Mas minhas crianças estão bem 
cuidadas, assim a gente vai em frente, mesmo com 
dificuldades”, salienta Maria Izalina Ribeiro.

Criada em agosto de 2013, a Coordenadoria do 
Idoso tem como objetivo assegurar os direitos sociais do 
idoso, criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade. 

Entre suas principais atribuições estão coordenar, 
acompanhar e avaliar as ações relativas à Política 

COORDENADORIA MUNICIPAL DO IDOSO

Municipal do Idoso com a finalidade de implantar 
políticas públicas que assegurem os direitos sociais 
do idoso em Caxias do Sul. 

COORDENADORIA MUNICIPAL DO IDOSO
Rua Visconde de Pelotas, 449 - Centro
(54) 3901.1521

Foto: Rafael Lopes
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Diretoria de Proteção Social Especial 
Média Complexidade e Alta Complexidade

Serviços de Média Complexidade

A 
Proteção Social Especial destina-se a fa-
mílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal ou social, cujos direitos tenham 
sido violados ou ameaçados. Divide-se 

em média Complexidade e Alta Complexidade.

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal 
ou social, cujos direitos tenham sido violados ou 

ameaçados. Para integrar as ações da Proteção 
Especial, é necessário que o cidadão esteja 
enfrentando situações de violações de direitos por 
ocorrência de violência física ou psicológica, abuso 
ou exploração sexual; abandono, rompimento ou 
fragilização de vínculos ou afastamento do convívio 
familiar devido à aplicação de medidas.

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

CREAS NORTE 
Rua Vinte de Setembro, 2020 - Centro
(54) 3901.1596

CREAS SUL
Avenida Circular Pedro Mocelin, s/nº 
Cinquentenário | (54) 3901.1493 

É uma unidade pública estatal que oferta serviços da 
proteção especial, especializados e continuados, gratui-
tamente a famílias e indivíduos em situação de ameaça 
ou violação de direitos.

Além da oferta de atenção especializada, o CREAS 
tem o papel de coordenar e fortalecer a articulação 
dos serviços com a rede de assistência social e as 
demais políticas públicas. O CREAS oferta:

– Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à 
Famílias e Indivíduos (PAEFI);

– Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa (Liberdade 
Assistida e Prestação de Serviços a Comunidade);

–  Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  (PETI).

Foto: Icaro de CamposFoto: Comunicação/FAS
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Na modalidade domicílio, os idosos são atendidos 
em parceria com a Associação Jesus Senhor, totalizando 
100 atendimentos.

SPEI JESUS SENHOR
Rua Joaquim Nabuco, 336 - Panazzolo 
(54) 3041.7594 

Na modalidade centro dia, o atendimento é em parceria 
com a LEFAN, com 30 idosos por turno, em dois serviços.

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO E SUAS FAMÍLIAS

CENTRO POP RUA

O 
Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social para População em 
Situação de Rua (Centro Pop Rua) é 
composto pelo Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua e pelo Serviço 
Especializado em Abordagem Social e busca, 
essencialmente, a construção de novos projetos de 
vida e a autonomia do indivíduo. 

No Serviço Especializado realizam-se oficinas, 
encaminhamento para a confecção de documentos e 
atendimento com equipe técnica, buscando sempre 
resgatar a dignidade dos usuários. 

O Serviço de Abordagem Social visa atender as 
necessidades mais imediatas do usuário no contexto 
da rua. A abordagem noturna encaminha os moradores 
para as Casas de Acolhimento.

O Centro Pop desenvolve semanalmente oficinas 
de aprendizado, que tem o propósito de integrar e 
socializar as pessoas em situação de rua. O hip hop 
tem sido uma das ferramentas de reflexão e integração 
dos usuários do serviço.

“O Centro Pop é um serviço que melhorou muito 
a situação de quem vive na rua. Aqui nós podemos 
tomar um banho, temos um acolhimento. Passa dia e 
entra dia e temos a oportunidade de aprender cada 

vez mais. A vida da pessoa na rua, sozinha, acaba com 
os seus sonhos, mas aqui conheci muitas pessoas, 
melhorou a minha vida e acredito que vai melhorar 
ainda mais. Para quem está nesta luta comigo, digo, 
tenham fé em Deus, tenham objetivo, lutem por ele, 
que coisas melhores virão.”

Pedro Paulo Ostrovski, 32 anos, natural de Erechim, 
conhecido pelo apelido de “Alemão”, usuário do 
Centro Pop há aproximadamente 1 ano.

Pedro luta contra a dependência química e sonha 
com a oportunidade de trabalhar e se emancipar.

CENTRO POP RUA
Rua Duque de Caxias, 2031 - Madureira
(54) 3901.1504 | (54) 8403.8864

CENTRO DE CONVIVÊNCIA CAPUCHINHOS
Rua Eugênio Nicoletti, 55 - São Caetano
(54) 8418.1360

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PAZ E BEM
Rua Flávio Chaves, 86 - Esplanada
(54) 3220.9580

Foto: Comunicação/FAS
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES

 E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

Proteção Social Especial  de Alta Complexidade

S
ão considerados serviços de Proteção 
Social Especial (PSE) de Alta Complexi-
dade aqueles que oferecem atendimento 
às famílias e indivíduos que se encontram 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Serviço que oferece acolhimento provisório para 
crianças e adolescentes afastados do convívio 
familiar por meio de medida protetiva de abrigo, em 
função de abandono ou cujas famílias encontrem-se 
temporariamente impossibilitadas de cumprir sua 
função de cuidado e proteção. É desenvolvido em duas 
modalidades: 

CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Acolhe até 20 crianças/adolescentes em uma uni-
dade semelhante a uma residência, sob os cuidados 
de educadores sociais, coordenador e equipe técnica 
Caxias do Sul possui três serviços nesta modalidade: 
Sol Nascente (público), Estrela Guia (público) e Recan-
to Amigo (em parceria com a Associação Mão Amiga.

O 
Mosaico Centro Dia, em parceria com 
a ENCA, atende crianças e adoles-
centes com deficiência, enquanto o 
Centro Dia Caxias, em parceria com 

a APAE, assiste à adultos. Possuem capacidade de 
atendimento para 30 usuários por turno.

MOSAICO CENTRO DIA
Rua dos Ipês, 715 - Cinquentenário II 
(54) 3901.1480

CENTRO DIA CAXIAS
Avenida Circular Pedro Mocelin, s/nº
Cinquentenário | (54) 3013.4910

em situação de abandono, ameaça ou violação de 
direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora 
de seu núcleo familiar de origem.

CASA LAR

Atendimento em unidade residencial onde pessoa 
ou casal trabalha como educador/cuidador residente, 
prestando cuidados a um grupo de até oito crianças e/
ou adolescentes, priorizando grupos de irmãos.

Nesta modalidade de serviço de acolhimento, a 
referência é o pai ou mãe social, que reside permanen-
temente na casa e proporciona, assim, um ambiente 
mais próximo de um lar.

A FAS possui hoje 12 Casas Lares implantadas por 
meio de contrato com a Ação Social Aliança (ASA), 
com o Instituto Leonardo Murialdo (ILEM) e Associação 
Jesus Senhor.
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A 
história do menino Jean, hoje com 18 
anos, é uma das muitas que orgulham a 
FAS e emocionam os profissionais que 
trabalham em Casas de Acolhimento.

Dono de uma saúde fragilizada, o menino chegou ao 
abrigo pela primeira vez aos 4 anos. Antes disso, Jean 
foi um bebê que sofreu complicações nos primeiros dias 
de vida, com paradas cardiorrespiratórias, o que acabou 
lhe deixando com graves sequelas no desenvolvimento 
cognitivo e físico. Das indas e vindas com a família, Jean 
foi acolhido definitivamente em 2003.

Órfão de mãe e sem poder contar com a criação do 
pai, que também lutava contra o vício do alcoolismo, 
Jean cresceu com a FAS. Não foram poucas as vezes 
que os educadores sociais o levaram para o hospital 
desenganado pelos médicos. Foram dias e meses de 
Unidade de Tratamento Intensivo com o prognóstico 
taxativo dos médicos, “De hoje ele não passa”. Jean 
era mais forte do que a previsão dos médicos.

Não bastasse a sua própria fragilidade física, o jo-
vem ainda enfrentou, em dezembro de 2014, a perda 
da única irmã, Maiara, de 16 anos, num afogamento 
em Torres. Acidente este que vitimou também um 
educador social que por muitos anos foi da Casa Sol 
Nascente, Homero Miorin de Abreu.

Jean viveu grande parte de sua vida na Casa de 
Acolhimento Sol Nascente, antes chamada de Casa 
de Triagem Divina Providência e atualmente reside na 

Assistência social e uma história de vida
Residência Inclusiva Santa Clara de Assis com mais 
cinco jovens, três rapazes e duas moças, egressos 
das casas de acolhimento da FAS, que possuem 
algum tipo de dependência ou deficiência. Na Santa 
Clara, Jean tem o seu lar e divide seu tempo com os 
monitores, os jovens e a mascote da casa, a cachorri-
nha vira- lata Bia. Quando perguntado de sua situação 
hoje, Jean é enfático. “Eu gosto muito daqui”.

Foto: Rafael Lopes

O 
Programa Guarda Subsidiada foi 
criado em 2006, com objetivo de evitar 
acolhimento institucional e o tempo 
de permanência da criança ou ado-

lescente em medida de acolhimento, em abrigo ou 
casa lar, preservando o direito à convivência familiar e 
comunitária. Está embasado no art. 34 e art. 260, §2º, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

ACOLHIMENTO FAMILIAR
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E
m 1998, quando fui chamada para 
ingressar na vida pública, mal sabia eu 
que estava iniciando minha alfabetização 
no que diz respeito à escola da vida das 

crianças. Eu fui lotada na maior casa de Acolhimento 
para crianças e adolescentes de Caxias do Sul, a 
casa Sol Nascente, que na época chamava-se Casa 
de Triagem Divina Providência. Por lá fiquei 14 longos 
e maravilhosos anos. Acredito que aprendi algumas 
das maiores lições da minha vida.

Logo no primeiro plantão, aprendi com um ga-
rotinho de 4 anos, que meninos podem fazer “xixi” 
sentados. Ao ser questionado o por quê ele não fazia 
xixi em pé como os outros, ele respondeu-me:

- Mas, tia, o vaso não foi feito para sentar?

Outra grande e importante lição é que as crianças 
e os adultos também são movidos por desafios. No 
segundo dia, levei as 20 ou 30 crianças para a Festa 
do Dia das Crianças nos Pavilhões da Festa da Uva. E 
olha que eu estava usando todos os meus neurônios 
para decorar seus nomes. Eu fiquei o tempo todo 
contando-os, com medo de perder alguma criança 
pelo caminho. Porém, um garotinho de apenas 3 
anos, teimava em descer rolando aqueles enormes 
morros gramados e se separava do grupo para o 
meu desespero. Quando rouca de tanto pedir para 
ficarmos juntos, desafiei-o para que subisse o morro 
rolando, pois apostei que não conseguiria. Graças a 
Deus, deu certo, passou o resto do passeio ao meu 
lado, recuperando-se. Acabou dormindo no meu colo 
no trajeto de volta.

A terceira e talvez mais importante lição é resiliên-
cia. Aprendi o seu significado com o Jean. Ele herdou 
de sua mãe, ao nascer, todas essas doenças da 
modernidade, mas herdou também, a força e a garra 

Uma escola chamada Sol Nascente
que só uma mãe tem em seu íntimo. Infelizmente ela 
partiu, mas tenho certeza que tem muito orgulho do 
homem-menino lindo que deixou. Hoje, o nosso meni-
no, já é um adulto, contrariando todas as expectativas 
médicas possíveis, de tantas vezes que ouvimos a fra-
se: “seu estado é de grave para gravíssimo e estamos 
fazendo todo o possível, mas...”

Lembro-me muitas vezes que fechei os olhos para o 
“tatolo-quente”, que seu pai trazia escondido embaixo 
da jaqueta. Eu sabia que estava contrariando ordens 
médicas. Mas, não conseguia segurar as minhas lá-
grimas ao ver aquele momento tão esperado de final 
de tarde, quando o pai do Jean chegava em pleno dia 
de verão, vestindo uma jaqueta de couro fechada. Eu 
sabia que ali estava escondido um tesouro. Às vezes, 
saía do quarto para que não vissem minhas lágrimas 
teimosas e também para conter as enfermeiras longe 
do quarto 413, onde o Jean ficou internado por alguns 
anos sem possibilidade de alta. 

Eu e o Jean passamos muitos Natais, Páscoas, Ré-
veillons, Dia dos Pais, Mães e outras datas que nem me 
lembro mais, sozinhos, em quartos de hospital. Visitei-os 
inúmeras vezes em leitos de UTIs. E sempre de lá, o 
Jean saía mais forte para nos alegrar, com seu sorriso 
fácil e pedindo para comer “carne” (seu prato predileto).

Outras crianças, outros adolescentes, outras lições, 
outros programas da Fundação de Assistência Social 
vieram e também muitas histórias. Mas, agradeço a 
possibilidade de ser aluna desta escola maravilhosa, 
de onde todos que por ela passam, deixam um pouco 
de si e também muito levam dos que dela necessitam.

MARLEI TEREZINHA ADAMATTI RIZZOTTO, 
Educadora Social desde 1998, 

lotada no programa de Inclusão Social
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Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias

S
ão serviços de acolhimento provisório para 
pessoas em situação de rua e desabrigo 
por abandono, migração e ausência de 
residência ou pessoas em trânsito e sem 

condições de autossustento. Caxias do Sul possui 
dois serviços para pessoas e famílias em situação de 
rua, são eles a Casa de Passagem Carlos Miguel dos 
Santos, com capacidade de 40 vagas ao dia e a Casa 
de Passagem São Francisco de Assis, em parceria 
com a Associação Mão Amiga, com capacidade de 30 
vagas ao dia.

Além destes serviços, Caxias do Sul, possui uma 
residência inclusiva, a Casa Santa Clara de Assis, com 

capacidade de acolher 6 jovens e adultos com deficiência, 
acima de 18 anos, egressos das Casa de Acolhimento 
Institucional da FAS, em situação de dependência. A 
Casa de Apoio Viva Rachel é uma casa de acolhimento 
que atende mulheres em situação de violência, com 
capacidade de 12 vagas ao dia. As duas Casas contam 
com a parceria da Associação Mão Amiga.

 Em 2015, foi instituído em Caxias do Sul, o 
credenciamento de 20 vagas para as Instituições de 
Longa Permanência para Adultos doentes e/ou com 
sequelas severas, em situação de dependência e sem 
vínculos familiares ou moradia (ILPA), em parceria com 
a Secretaria Municipal da Saúde. 

Rede de Atenção à Criança e 
Adolescente de Caxias do Sul

O Caxias Acolhe, instituído em 2014, pelo Decreto 
Municipal nº 16.850, visa abordar as pessoas em 
situação de rua, no turno da noite, oferecendo um 
espaço para pernoite. Conta com a parceria da 
Guarda Municipal.

Conselho Tutelar

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

PARA IDOSOS

Nosso município possui, também, o credenciamento 
de 72 vagas para as Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI), em situação de dependência e sem 
vínculos familiares ou moradia, em parceria com a 
Secretaria Municipal da Saúde.

CAXIAS ACOLHE

É um órgão permanente e autônomo, não-
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE
Rua Visconde de Pelotas, 130 - Pio X
(54) 3227.7150

CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL
Rua Os Dezoito do Forte, 998 - Centro
(54) 3216.5500

A Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente 
(RECRIA) é um conjunto de entidades da rede pú-
blica e sociedade civil, conselhos setoriais e poder 
judiciário que trabalham de forma integrada, visando 
atender crianças, adolescentes e suas famílias. A 
Rede viabiliza ações nas diversas áreas. Destaca-se a 
Mostra Literária, criada em 2008, que reúne crianças, 
adolescentes e jovens de toda a rede.

 À FAS compete coordenar a rede e realizar a 
manutenção do site:  WWW.RECRIA.ORG.BR.




