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I - IDENTIFICACAO DA ENTIDADE EXECUTORA DO SERVICO

Instituigiioz Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais do Franca

Enderegzoz Av. Dom Pedro I, 1871 —- Jardim Petraglia - Franca — S.P - CEP: 14.409-170

CNPJ: 45.3 l6.338.000l-95
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Telefone para contatoz (16) 3712-9700 / 3712-9703

Representante Legal: Agenor Gado
Coordenadorz Fernanda de Moura Conrado
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II - IDENTIFICACAO DO SERVICO

Processo n“ 047539/2017

Termo Colaboraoaoz 0001/2018-1° aditamento
Inicioz 01/O1/2018

Termino: 31/12/2022

Nome do Servioo: Servigo de Proteoao Social Especial de Média Complexidade para Pessoas

com Deficiéncia, Idosas e suas Familias, na modalidade de Unidade de Referenciada.

Endereqo de execugiioz Av. Dom Pedro I, 1871 — Jd. Petraglia — Franca-SP, com unidade

auxiliar na Av. Nazira Aidar, 5081, Parque Moema.

Pliblicoz Preferencialmente pessoas com deficiéncia intelectual e milltipla.

Ciclo etarioz Criancgas, adolescentes, jovens e adultos.

Meta cofinanciada: 340 usuarios
Nilmero de coletivos: 17 grupos com aproximadamente 20 usuarios cada.

Periodo/turnoz manha, tarde e integral

Abrangéncia territorial: Municipal

Unidade Estatal de Referéncia: CREAS
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III - INFORMACOES GERAIS

Dia e horario de funcionamentoz de segunda a sexta-feira — manha: das 7h0O as 13h / Tarde:

das 111130 as 1713011 / Integral: das 07h00 as 17:30h

Total de Atendidosz 340 usuarios do municipio de Franca.

Capacidade de atendimento: capacidade de atendimento de 340 usuarios.

Familias/usuarios em lista de espera: sim

Procedimentos em relacao a demanda: A lista de espera conta com 130 usuarios, sendo 30

prioritaiios. Toda a demanda é discutida em reuniao mensal conjunta com o CREAS-Centro e

CREAS—Moema.

IV - DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Neste semestre o servico foi realizado tendo por referéncia a Tipiflcacao Nacional dos

Socioassistenciais, especificamente o Servico de Protecao Social de Media Complexidade para

Pessoas com Deficiéncia, Idosas e suas Familias. Trabalhou na perspectiva da Habilitacao e

Reabilitacao da PCD e na sua inclusao na comunidade/territorio em que vive, conforme

pactuado no Plano de Trabalho apresentado.

As acoes e atividades tiveram como eixo norteador a promocao da autonomia,

inclusao social e melhoria da qualidade de vida dos usuarios, com apoio e orientacao as

respectivas familias. Foram atendidas criancas, adolescentes, jovens e adultos com deficiéncia

com algum grau de dependéncia, cujas familias vivenciam situacoes de fragilidade nos

cuidados, considerando que a dependéncia coloca e pessoa em situacao de risco, em razao do

desgaste de cuidados prolongados.

As atividades foram planejadas de acordo com os coletivos, que sao divididos por

faixa etaria considerando o planejamento semestral, dados do PIA e devolutiva das familias.

O servico foi ofertado de segunda a sexta-feira, em meio periodo ou pen'odo integral,

conforme o pactuado com a familia e o PIA. Os coletivos contam com a média de 20 usuarios,

porém, reiteramos que o nilmero é excessivo, considerando que o pilblico alvo é pessoa com
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deficiéncia com algum grau de dependéncia. Os coletivos precisam ter no maximo 15 pessoas

com deficiéncia para garantir a qualidade e o atendimento das necessidades especificas.

Parte dos usuarios foram atendidos com o transporte da instituicao, nao temos

capacidade técnica de atender todas as solicitacoes, reiteramos que é necessario fazer a

previsao financeira para essa oferta, com o devido calculo do custo do servico, pois a

vulnerabilidade economica do publico atendido, a dificuldade de locomocao. e o déficit do

custo do servico tem ocasionado prejuizo financeiro no centro de custo dessa oferta.

A Convencao da ONU (2008) aponta que pessoas com deficiéncia estao mais

vulneraveis as situacoes de violacoes de direitos e negligéncia, principalmente meninas, logo,

os sistemas de protecao social necessitam trabalhar na perspectiva da orientacao, do

fortalecimento da rede e da protecao social. Atendemos um publico especialmente de

adolescentes que residem em territorios vulneraveis, acentuando as possibilidades de situacoes

de violéncia, como vivéncia de rua, exploracao sexual, envolvimento com drogas, entre outros.

A equipe técnica é composta pelo assistente social, terapeuta ocupacional, psicologo e

coordenador do servico, educadores (todos com nivel superior), cuidadores e estagiarios. Os

coletivos sao formados de acordo com o perfil, sendo o educador social responsavel direto

pelos coletivos, no periodo da manha contamos com quatro cuidadores, e no periodo da tarde

contamos com trés cuidadores, esse numero nao é suficiente, porém, em razao do déficit do

servico nao é possivel contratacao, para dar suporte para coletivos mais numerosos e

comprometidos, contaram ainda com um auxiliar (estagiario de nivel superior).

Em relacao ao trabalho direto com os coletivos, os mesmos foram divididos por faixa

etaria abrangendo o ciclo de O6 a 59 anos, e as atividades foram planejadas confonne os ciclos

etarios, e as demandas percebidas pelos educadores e equipe técnica.

O sen/ico foi realizado de forma intersetorial, especialmente com a area da saude,

pois os casos mais comprometidos e que possuem comorbidades (saude mental e

comprometimento fisico) demandaram atendimento da saude, com orientacao com relacao aos

cuidados especificos, postura adequada, medicacao, acompanhamento em consultas e exames.

O fato da instituicao ofertar servicos nas areas de saude e educacao favorece o

acompanhamento e a troca de informacoes.
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Relacionaremos no quadro demonstrativo abaixo, a principals atividades que foram

desenvolvidas no decorrer do ano/semestre. Destacamos que as mesmas foram realizadas de

forma continuada e planejadas conjuntamente, tendo como base os objetivos do servico, o

plano de trabalho, o PIA, devolutiva das familias nas reunioes técnicas. Foram utilizadas

estratégias levando em consideracao a faixa etaria dos coletivos, habilidades e potencialidades

do grupo.
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Més Tema Objetivo g 7 Metodologia g Avaliacao /resultadog N
Janeiro a
junho

“Aniversaria
ntes”

Estimular o
reconhecimento da
identidade, promover a
autoestima e favorecer a
interacao e cooperacao do
grupo.

Uma vez por més, os usuarios e
profissionais se reuniram no
refeitério da instituicao, onde foi
feito a comemoracao dos
aniversariantes com o lanche da
tarde (pao e suco) e bolo de
aniversario.

Proporcionou um momento privilegiado
de comunicacao, de expressao.
identificacao, melhoria da autoestima. E
uma data muito esperada, onde os
usuarios puderam expressar cmocoes, a
afetividade, o prazer do convivio social
(incluindo os conflitos) e a ousadia de
criar e de brincar. Enfim dc ser feliz e
fazer o outro feliz...

Janeiro a
junho

“Campanha
pela nao
violéncia: A
paz comeca
em1nim”

Promover a cultura da paz,
da reconciliacao e da
justica, visando a
superacao das violéncias.

Abertura da Campanha no
més de abril, com énfase
no tema “Empatia” para os
usuarios e “ Comunicacao
nao violenta” para os
trabalhadores do servico.

O tema foi trabalhado através de
roda de conversa, milsicas,
dramatizacoes, atividades concretas
de sensibilizacao, no més de abril
fizemos uma capacitacao para toda
equipe dc trabalho com o tema “
Comunicacao nao Violenta”.

A abertura da campanha teve inicio
em abril. onde os coletivos da UR e
do Centro Dia realizaram uma
apresentacao coletiva com o tema
Empatia. Observamos que a tematica
tornou-se rotina na programacao das
atividades. Na primeira reuniao de
pais, também foi abordada a
tematica e os objetivos da campanlia.

Poi uma experiéncia muito positiva,
uma vez que houve a adesao e
envolvimento dc profissionais da area e
usuarios dos da UR e do Centro-Dia Foi
gratificante e motivador ver a
disposicao, interesse e envolvimento de
todos com o tema. Os profissionais
continuam traballiando com os usuarios
a cultura da paz através de videos,
cartazes, acfies com a comunidade. O
tema empatia foi trabalhado nao apenas
com os usuarios, como também com a
equipe em reunioes. Ja observamos
alteracoes nos comportamentos dos
usuarios que estao utilizando mais o
dialogo para resolver conflitos e
respeitando mais as diferencas.
Também constmiram de forma conjunta
rcgras de convivéncia.
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dramatizacoes, atividades concretas
de sensibilizacao, no més de abril
fizemos uma capacitacao para toda
equipe dc trabalho com o tema “
Comunicacao nao Violenta”.

A abertura da campanha teve inicio
em abril. onde os coletivos da UR e
do Centro Dia realizaram uma
apresentacao coletiva com o tema
Empatia. Observamos que a tematica
tornou-se rotina na programacao das
atividades. Na primeira reuniao de
pais, também foi abordada a
tematica e os objetivos da campanlia.

Poi uma experiéncia muito positiva,
uma vez que houve a adesao e
envolvimento dc profissionais da area e
usuarios dos da UR e do Centro-Dia Foi
gratificante e motivador ver a
disposicao, interesse e envolvimento de
todos com o tema. Os profissionais
continuam traballiando com os usuarios
a cultura da paz através de videos,
cartazes, acfies com a comunidade. O
tema empatia foi trabalhado nao apenas
com os usuarios, como também com a
equipe em reunioes. Ja observamos
alteracoes nos comportamentos dos
usuarios que estao utilizando mais o
dialogo para resolver conflitos e
respeitando mais as diferencas.
Também constmiram de forma conjunta
rcgras de convivéncia.
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A familia também foi envolvida no
tema da campanha, compartilhamos os
objetivos nas reunioes de pais.
A proposta de trabalhar uma tematica
especifica neste ano foi muito valida
pois houve aprofundamento sobre o
tema, e alteracao nas relacoes
estabelecidas em relacao a convivéncia.

Janeiro a Socializar Estabelecer atividades que
junho para busquem a socializacao.

conviver

Sao momentos que os coletivos
realizam atividades conjuntas, tanto
interna como também atividades
externas com o objetivo de estimular
a convivéncia social.

Essa atividade proporcionou vivéncias
de convivio social. Um coletivo fez uma
visita no acolhimento de idosos com
atividades de interacao, percebemos que
esse contato intergeracional
proporcionou a convivéncia entre os
mesmos. Outros coletivos realizaram
atividades coletivas como pique-nique,
contacao de historia, teatro, dancas
ritmicas.

Fevereiro Brasilidades
“ a alegria
do carnaval”

Vivenciar a experiéncia de
valorizacao das
manifestacoes culturais do
Brasil, entre elas o
carnaval.

Mostrar aos usuarios a importancia e
o valor da cultura brasileira,
refletindo sobre o surgimento dessa
tradicao nas outras rcgiées do pais.

Cada gmpo confeccionou seus aderecos
para o Baile coletivo, proporcionando a
ajuda miltua entre os usuarios. Um
coletivo trabalhou o carnaval em outras
regioes do pais, foram utilizadas
milsicas, filmes que retratassem a
particularidade de cada regiao do pais.

Marco Atitudes
sustentaveis

Perceber a impoitancia de
preservar o meio-ambiente

O projeto foi trabalhado com o
coletivo de adolescentes e jovens,
desenvolvendo atitudes responsaveis
com o meio-ambiente, maior

Os usuarios participaram ativamente
das discussoes e construiram cartazes
para finalizar os trabalhos sobre a
preservacao do meio ambiente. Dois
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conscientizacao na producao e
destinacao do lixo, reflexao sobre o
consumo. Reforco de atitudes para
prevencao dos criadouros do
mosquito da dengue. E a importancia
do uso sustentavel da terra.

coletivos deram énfase em atitudes de
colaboracao para a o enfrentamento da
dengue com apresentacao de uma
oficina de teatro com atitudes de
prevencao e de identificacao dos sinais
da dengue. No final todos os
participante jogaram um jogo interativo
com acoes que previnem a dengue. Dois
coletivos fizeram uma apresentacao
teatral para comemorar a Semana
Mundial do meio ambiente. E dois
coletivos realizaram juntos o cultivo de
hortalicas, realizando todo o processo
de preparacao da terra, semeadura, rega,
poda. g

Janeno a Projeto “Em
_]LlI1l'lO busca do Eu”

(Identidade ,
autoconheci
mento).

Conhecer a liistoria e o
significado de seu nome;
Estimular o raciocinio e a
percepcao visual;
Desenvolver a imaginacao
e a criatividade; Identificar
suas preferéncias em
relacao a tudo que o cerca,
a sua realidade; Formar
proprios conceitos e
realizar escolhas através dc
descobertas e
experimentacoes.

O tema foi trabalhado atraves de
roda de conversa, brincadeiras
envolvendo nomes, poesias,
miisicas, autorretrato, atividades
plasticas, historias das familias,
expressao dos sentimentos,
reconhecimento daquilo que gostam
e nao gostam. Valorizacao das
caracteristicas individuais.

Alguns usuarios ja conseguem
reconhecer sua imagem, reconhecer o
colega e membros da familia. fazer
escolhas, perceber-se como peitencente
ao grupo familiar e meio em que vive.
Reconhecem sentimentos.

Estimular os liabitos do O tema foi trabalhado com cartazes, Os usuarios dernonstraram mais atencao
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Janeiro a Saude e
junho Qualidade de

A vida

cuidado pessoal,
mostrando a impoitancia
do autocuidado na
prevencao de doencas;
Levar o usuario a entender
a importancia dos habitos
alimentares,
conscientizando-os para
uma alimentacao saudavel
e natural;
Orientar e despertar uma
postura de conhecimento e
de responsabilidade no
cuidado com o proprio
coipo, para que nao
ocorram situacoes futuras
indesejadas ajudando os
usuarios a superarem suas
dilvidas, ansiedades,
angustias, pois pode ser
causa da falta de

InWignforrnacao. W

roda de conversa, entre outros.
Foi feita uma simulacao, onde os
usuarios imaginaram estar em um
restaurante e por meio de pratos de
papelao e figuras de alimentos os
montaram pratos de seu gosto,
depois foi feito um debate sobre
como ficaram os pratos e o quanto
saudaveis ficaram.
Confeccao de produtos de liigiene
com materials reciclaveis e
apresentacao de um teatro sobre o
autocuidado para usuarios e alunos
da APAE, c discussao/reflexao sobre
otema.
Promover os cuidados pessoais com
o objetivo de potencializar a
autoestima e a valorizacao das
caracteristicas pessoais.

com o préprio corpo, mantendo unhas
cortadas, cabelos arrumados, realizando
a higiene bucal e houve também
mudanca nos habitos alimentares com a
ingestao de frutas e verduras nas
refeicoes ofertadas pela entidade. As
familias também foram incentivadas a
promover a mudanca de habitos em
seus domicilios.
As sextas-feiras varios coletivos
organizam o dia da beleza promovendo
cuidados pessoais, penteados, essa
atividade é muito esperada,
principalmente pelas meninas.

Janeiro a Diversidade
junho

Identiflcar e analisar
diferentes situacoes
cotidianas que refletem a
intolerancia e 0 desrespeito
a diversidade;
Aprender a respeitar e
aceitar as diferencas

O tema foi trabalhado através de
roda dc conversar, discussao do
filme “uma licao de amor”,
realizacao de um teatro sobre
respeito as diferencas e uma
mobilizacao préximo a instituicao
com entrega de um pequeno mimo

Os usuarios se sentiram vistos e mais
respeitados pela comunidade. Passaram
a respeitar os colegas do grupo e
interagir melhor um com os outros.
Melliora da autoestima.
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sociais e étnico-racial. realizado pelos usuarios com um
lembrete sobre escrito: “ser diferente

W W _ H é normal. ”
Abril e
maio

A Tecnologias
inclusiva

Proporcionar aos usuarios
a vivencia dos meios de
comunicacao como a TV,
celular, internet, radio;
Orientar sobre a utilizacao
das redes social.

Realizamos roda de conversa sobre
as diversas tecnologias e suas
vantagens e desvantagens. Debates
sobre a utilizacao de midia e redes
sociais alertando para o cuidado com
a imagem pessoal. Elaboracao de
uma historia pelo grupo sobre um
adolescente que utilizou a rede
social de forma inadequada e
discussao e reflexao sobre o assunto.

Os usuarios demonstraram bastante
interesse sobre o tema e conseguiram
propor reflexoes muito interessante
sobre o assunto, demonstraram
entendimento sobre os perigos
existentes na midia e assim maior
cuidado ao postaram na rede social.

Janeiro
ajunho

Sistema
monetario

Propiciar situacoes e
vivéncias que utilizem o
sistema monetario,
reconhecendo valores e
cédulas.

O projeto buscar situar os usuarios
para o reconhecimento e a utilizacao
do sistema monetario. bem como
trabalhar a educacao financeira. o
consumo consciente e a prevencao
de situacoes de abuso financeiro.

Este projeto foi trabalhado em razao de
muitos usuarios terem muita dificuldade
de identificarem valores fmanceiros,
sofrendo muitas vezes abuso por
familiares e pessoas da comunidade.
Foram utilizados jogos e vivéncias do
cotidiano. Dois coletivos realizaram
atividades com os coletivos do Centro
Dia, sendo que os coletivos do Centro
Dia confeccionaram pecas de artesanato
e colaram preco, e os coletivos da UR
receberam um determinado valor e uma
situacao para a compra desses
artesanatos.

Maio Dia de
quem cuida

O projeto foi trabalhado no
més de maio, com o

Realizamos rodas de conversas sobre
os temas: convivéncia familiar,

Pcrcebemos que o momento foi muito
importante para a interacao entre
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de mim objetivo de preparar uma
homenagem aos
cuidadores, reconhecer e
valorizar a importancia do
seu papel enquanto
cuidador

valores, respeito. Também
realizamos dinamicas dc grupo, e
preparamos uma apresentacao
realizada pelos usuarios para
homenagear a pessoa que
disponibilizada os cuidados.

usuarios e seus cuidadores, que se
sentiram valorizados, reconhecidos.
Avaliamos que acoes como essa
contribuem com o fortalecimento dos
vinculos familiares.
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Destacamos que todas as atividades realizadas sao utilizadas como estratégias para

trabalhar a promocao da autonomia e independéncia, convivéncia familiar e grupal, nocoes de

autodefensoria e defesa de direitos.

O trabalho com a equipe multidisciplinar prevé a perspectiva da totalidade da pessoa,

com atribuicoes definidas pelas respectivas areas do conhecimento, porém articuladas.

A terapeuta ocupacional permaneceu tanto em sala para orientacao dos educadores,

relacionada a posicionamento adequado, adaptacao de materials, utensilios, adaptacao de

atividades, como também desenvolveu outros projetos: autocuidado, com o trabalho de

orientacao em banhos (higiene pessoal); autonomia e independéncia com atividades na cozinha

didatica; oficinas tematicas: orientacao sexual; relacoes afetivas; perigos da droga, orientacao

vocacional. A terapia Ocupacional também desenvolve atividades e orientacoes junto as

familias.

Como resultados percebemos que as atividades proporcionam a aquisicao de

habilidades basica para a vida diaria, muitas familias colocam que observam essas aquisicoes

como maior cuidado com a higiene pessoal (cuidados com a vestimenta, higiene oral,

utilizacao do banheiro), aumento da autonomia na preparacao de refeicoes simples, alguns

conseguiram utilizar o transporte circular, identificar o local onde moram, informar seu

endereco, nL'1mero de telefones, reconhecem notas, moedas, compreendem ordens simples e

complexas.

O trabalho da psicologia teve por como objetivo acolher e orientar usuarios, seus

familiares e os proflssionais envolvidos no servico (educadoras, cuidadoras e estagiarias).

Os usuarios apresentaram demandas diversas, decorrentes de dificuldades nas

relacoes familiares (conflitos, falta de atencao, necessidade de cuidados diarios), dificuldade

de reconhecimento dos sentimentos por parte do cuidador, dificuldade de percepcao de sinais

de adoecimento, falta de paciéncia com as necessidades especificas, dificuldade de

comunicacao exigindo um apoio maior do profissional.

Os atendimentos aconteceram nos coletivos em formato de oficinas, com temas de

acordo com o perfil, utilizando estratégias ladicas, mfisica, e rodas de conversa. Auxiliou
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tambéln na orientacao e conducao de conflitos e dificuldades de comportamentos apresentados

durante as atividades.

O atendimento também pI'lOl'lZOLl 0 atendilnento das familias, com orientacao

pontuais, e quando necessario encaminhamento para a rede de saode mental.

v Insercao e apoio a pessoa com deficiéncia no mercado de trabalho

Este trabalho é acompanhado pela terapeuta ocupacional, a qual foi responsavel pelo

acompanhamento de adolescentes, jovens e adultos que estao inseridos no mercado de

trabalho, obsen/amos que o acompanhamento é fundamental pela permanéncia do usuario no

trabalho, pois ainda nos deparamos com varias situacoes que demonstram que o mundo do

trabalho esta em processo de inclusao. Foram realizados acompanhamentos eln entrevista,

auxilio no processo de documentacao, elaboracao de curriculo, adaptacao durante o processo

de insercao.

Houve um signiflcativo avanco com as acoes sistematicas do Forum de Erradicacao

do Trabalho Infantil em parceria com o Ministério do Trabalho e Justica do Trabalho, o Forum

tem impulsionado acoes que impactaram diretamente na inclusao ao mundo do trabalho

através dos programas de aprendizagem. No més de janeiro, usuarios dos coletivos da UR

participaram do evento “Dia A” promovido pelo CMDCAF e pelo Forum de Erradicacao do

Trabalho Infantil.

A instituicao contratou dois estagiarios, que estao inseridos na UR e também

contratou trés estagiarios em parceria com o Ministério do Trabalho.

Na Unidade Referenciada temos trés coletivos que deram énfase a habilidades

laborais com o objetivo de trabalhar habilidades exigidas para o mundo do trabalho, a questao

da escolaridade é ainda um obstaculo para a grande maioria dos usuarios, considerando que no

aspecto empregabilidade pessoas com deficiéncia intelectual, possuem muita diflculdade de

insercao em razao da deflciéncia que apresenta.

Por outro lado, temos dez usuarios que residem sozinhos e demandam maiores apoios
NIda equipe, em razao dessa situacao.
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No més de janeiro houve o treinamento dos adolescentes e jovens que foram inseridos

no Programa de Educacao para o Trabalho — PET- Trampolim promovido pelo SENAC. O

processo de insercao teve inicio no més de novembro coln o processo seletivo para participal

do programa, reuniao de pais para explicar sobre os objetivos e as exigéncias, periodo de

matricula, periodo de férias e formatura. No més de janeiro houve o treinamento para uso do

transporte coletivo, auxilio no processo de matricula e documentacao.

Encerramos o més de junllo com 42 insercoes no lnundo do trabalho entre

contratacoes via CLT, aprendizagem e estagio.

v Trabalho realizado junto as familias:

Todas as familias sao acolllidas desde o momento de entrada no servico, onde sao

apresentados todos os servicos que a instituicao dispoe, bem como orientacoes sobre os

direitos da pessoa com deficiéncia. Quando sao familias que estao inseridas as mesmas sao

acolllidas e orientadas conforme a demanda, e encaminhadas conforme o caso apresentado.

Apontamos que nosso trabalho com as familias requer maior apoio da rede poblica de servicos,

principalmente da rede de saode mental, temos familias que sao encaminhadas para

acompanhamento terapéutico psicologico e ha grande demora no agendamento, a situacao de

cuidados prolongados exige muito principalmente do cuidador, ha um enorme desgaste fisico,

emocional, desgaste nas relacoes com outros familiares, e o suporte é extremamente necessario

para a manutencao dos vinculos. Para atender essa delnanda, além da reuniao de pais

bilnestralmente, tambéln foram realizadas reunioes mensais com grupos de pais, cuidadores

que apresentam maior dificuldade nas relacoes de cuidados. Durante essas reunioes o objetivo

é ofertar um espaco de escuta, de orientacao e de simulacao das vivéncias dessas familias,

ofertando diversos recursos para lidarem com o dia a dia, de acolher as angustias, dovidas e

principalmente de fortalecer na perspectiva da parceria.

As reunioes de pais aconteceram bimestralmente com inicio no més de marco, sendo

que nessa primeira reuniao foi dada a devolutiva da pesquisa de satisfacao dos pais, do

resultado da pesquisa dos usuarios, do planejamento das atividades para o semestre. Na
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segunda reuniao tratamos sobre a importancia da parceria com a familia, com énfase no tema

da Campanha da Paz — empatia e da protecao das situacoes de violéncia sexual, trazendo a

importancia da supervisao nas midias sociais e na terceira no més de junho, a reuniao foi para

apresentar os trabalhos realizados no semestre e para tratar das questoes do acompanhamento

individual dos usuarios, no l'1ltimo lnomento da reuniao os educadores puderam compartilhar

com os familiares e cuidadores o percurso individual no semestre.

No més de abril, a Federacao das APAEs-SP realizou ulna reuniao com todas as

falnilias da instituicao com o objetivo de que conhecessem a historia do lnovimento apaeano,

das conquistas legais, da importancia das familias na participacao das atividades da instituicao,

da parceria coln todos os familiares na defesa e garantia de direitos da pessoa com deflciéncia,

a reuniao contou com a presenca de mais de 100 familiares e cuidadores, no final houve um

momento de escuta e de interacao com os familiares.

Continuamos com o acompanhamento e orientacao das familias que foi executado

pelos assistentes sociais, considerando o vinculo estabelecido com as mesmas, com apoio da

equipe técnica, especialmente a psicologia, que também desenvolve uln trabalho muito

proximo as familias. Considerando o nomero de usuarios atendidos, o acompanhamento

familiar sistematico se deu junto a situacoes mais complexas. como casos de violéncia

doméstica, lnaus tratos, familias monoparentais, familias com outros lnelnbros com deficiéncia

ou presenca de pessoas com transtornos mentais, cuidadores em processo de envelhecimento,

presenca de membros familiares com dependéllcia quimica.

0 Trabalho junto a equipe:

Iniciamos o ano com uma reuniao de equipe conjunta com a equipe do Centro-Dia para

alinhamento das atividades do semestre, considerando que os dois servicos estao vinculados a

area da assisténcia social. Foi solicitada énfase em atividades que trabalhem o estimulo a

autonomia, a independéncia. As APAEs contain com um programa denominado auto

defensoria e auto gestao que visam estimular praticas de trabalho que elevem a

autodeterminacao da pessoa com deficiéncia, o programa conta com metodologia definida e
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engloba a participacao da familia nesse processo. Reforcamos a apropriacao dos principios do

programa, que vem de encontro com a proposta do nosso trabalho. Também compartilhamos a

devolutiva da pesquisa realizada com as familias e usuarios, para que a equipe pudesse propol

melhorias, principalmente nos pontos criticos. Compartilhamos a continuidade do trabalho em

parceria com o CRAS-Norte com a “Campanha da Paz- Empatia”. Passamos as informacoes

sobre o processo de Planejamento Estratégico que a instituicao velrl adotando, com mudancas

na gestao dos processos, que tem como objetivo melhorar o trabalho ofertado e adotal

estratégias para a sustentabilidade social e financeira. Em abril toda a equipe de coordenadores

e assistentes sociais participaram do Encontro Estadual para discutir a assisténcia social no

trabalho com a pessoa com deflciéncia, promovida pela Federacao Estadual das APAEs-SP na

cidade de Jaboticabal. No més de maio foi realizada reuniao de equipe para trabalhar a

tematica Comunicacao Nao Violenta com a palestrante Andresa Maranha, coln a proposta de

melhorar a comunicacao, estimular a cooperacao do trabalho, valorizar as potencialidades de

cada membro da equipe, o evento foi muito bem avaliado por toda a equipe, sendo inclusive

posteriormente a palestrante convidada a falar em outro momento com os coordenadores da

instituicao.

Foram realizadas reunioes conjuntas com a equipe do Centro Dia e Unidade

Referenciada para informar da alteracao da coordenacao do servico durante a licenca gestante

da coordenadora.

Durante o semestre também foram realizadas reunioes individuals com as educadoras

da UR para acolnpanhar o trabalho e buscar alternativas de melhorias, dar apoio nas

dificuldades, fazer alteracoes na composicao dos coletivos e resolver questoes pontuais da

dinamica do trabalho.

v Monitoramento e avaliacao do servico

Neste selnestre o servico foi acompanllado diariamente pelo coordenador e equipe

técnica, através de reunioes individuals e coletivas, tomando providéncias, quando necessario.
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Embora o servico tenha objetivos comuns, considerando a singularidade da

composicao dos coletivos e do perfil dos educadores, cada agrupamento tras uma

paltlcularidade no processo de acompanhamento.

O servlco conta com instrumentals que auxlliam na mensuracao quantitativa como o

Diario de Trabalho, frequéncia, atividades aplicadas e objetivos e conta também com

instrumentals de avallacao qualitatlva.

Como ja apontado as dificuldades com transporte é uln elemento dificultador das

familias, sempre que possivel e com oferta de vagas as mesmas sao inseridas.

Com relacao ao acesso aos direitos socioassistenclais, especiallnente o BPC,

observamos que muitas familias perderam o beneficio e/ou tiveram o acesso negado, porém as

familias foram acompanlladas e orientadas, inclusive a procurar assisténcia judiciaria.

Também houve a ocorréncia de familias que mesmo com toda dlvulgacao de

atualizacao do Cadastro Unico nao realizaram dentro do prazo estabelecido, demandando

acoes rapidas para agendamento e atualizacao.

v Reunioes junto a equipe técnica do CREAS

Neste selnestre foi dada continuidade nas reunioes mensais da equipe técnica e

CREAS-Centro e CREAS-Moema, momento este de alinhamento de fluxo, insercao no

servico, desligamentos, monitoramento da lista de espera. Estas reunioes também foram

ilnportantes para discussao de casos especiflcos de violacao de direitos, em que estratégias

conjuntas foram pensadas. Importante destacar que as insercoes sao discutldas conjuntamente,

poréln, a demanda reprlmlda a espera de insercao no servico continua signiilcativa.

4.1 Informacoes complementares:

A oferta do servico atendeu dentro do pactuado no Plano de Trabalho, com a meta de

340 usuarios, divididos em 17 coletivos, percebemos que em razao da grande maioria possuir

algum grau de dependéncla, agrupamentos com 20 usuarios torna extremamente complexo a
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dlnamica do trabalho, sobrecarregando os traballladores llgados diretamente ao trabalho,

agravando ainda mais quando no coletivo conta com usuarios com diagnostico de autlsmo.

Reiteramos que para a melhoria da qualidade do trabalho ofertado, 0 ideal é no

maximo 15 usuarios por coletivo. Para os grupos com mais dependéncia para allmentacao,

locomocao e cuidados basicos e/ou autistas o ideal é 10 usuarios por coletivo.

Importante destacar que o custo pago para a execucao deste servico esta muito aquém

do custo real, assim o valor do per capta precisa ser reavaliado pelo gestor com urgéncia. O

valor coflnanclado nao corresponde ao custo real do servico levando em consideracao a

complexldade do trabalho: manutencao da estrutura, manutencao das atividades de custeio,

manutencao da equipe de trabalho (substituicao quando ha afastamento médico, verbas

rescisorios quando ha desligamento), transporte, alimentacao, despesas dlversas (apoio

material, lnedicamentosos), oferta de atividades dlversas.

Destacamos que o publico atendido na modalidade de Unidade Referenciada nao

dlfere muito daquele do Centro dia, pols também temos usuarios muito comprometidos na

Unidade Referenciada e que nao esta na faixa etaria do Centro dia.

Outras demandas tiveram como llmite o orcamento reduzido do servico, pois a

contrapartida da entidade foi signiflcativa. Sugerimos colno alternativa a ampliacao do recurso

para o Servico realizado na modalidade de Unidade Referenciada, e a avaliacao do gestor de

considerar coletivos reduzidos, melhorando assim, a qualidade do selvlco ofertado.

Mesmo com todas as dificuldades apresentadas, avaliamos que o servico atendeu aos

objetivos, contribulndo na superacao das situacoes de violacao de direitos, trabalhando na

promocao da autonomia e independéncia dos usuarios, contribulndo com a lnsercao dos jovens

no mercado de trabalho, possibilitou a socializacao dos atendidos e vlvéncia de atividades

culturals, esportlvas, recreativas e ocupacionais, que ultrapassou apenas os cuidados pessoais.

4.2 Recursos humanos envolvidos — Anexo III.

~ Consideracoes sobre Recursos Humanos:
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Avalialnos que o servico exige qualificacao pennanente dos trabalhadores, porém

dada a situacao financelra deficitaria ainda nao é possivel promover acoes dessa natureza,

aliada ao fato de que o servico funciona de forma inlnterrupta de segunda a sexta-felra,

gerando toda uma logistica para evitar a dispensa dos usuarios.

Sallentamos que para que o servico alcance seu objetivo, o responsavel pelo coletivo

deve ser proflssional de nivel superior, a oferta nao pode se limitar somente aos cuidados

basicos, essa tarefa também é importante, e deve ser delegada ao cuidador os cuidados

pessoais, como troca de fraldas, banho, apoio na alimentacao, apoio no deslocamento,

acompanhamento em servicos de saL'1de de emergéncia, exalnes.

Em relacao a equipe técnica da UR, consideramos que seria de extrema impoltancla a

contratacao de lnais duas cuidadoras, para dar suporte nos coletivos mais numerosos.

4.3 Participacao dos usuarios e familias no planejamento, execucao e avaliacao

das atividades desenvolvidas

A instituicao por natureza abarca a participacao da familia nao somente no

planejamento e execucao do servico, mas também em outras atividades, o Estatuto Social

garante legalmente essa palticlpacao e é uma pratica constante da lnstituicao. Contamos

também com uln casal de auto-defensores, com respectivos suplentes, que foram eleitos pelos

colegas usuarios, para representar os mesmos. No segundo semestre esta programada a

preparacao dos trabalhos nos coletivos para a escolha do novo casal e suplente de auto-

defensores. Destacamos que no més de marco O8 adolescentes e quatro familiares participaram

do Encontro de Autodefensores e de Familias em Ribeirao Preto, o objetivo do encontro fol de

dissemlnar informacoes sobre o programa de autodefensoria e de familias, incentivar a

partlcipacao e o protagonismo das familias nas atividades das APAEs, incentivar a

partlclpacao dos atendidos nas atividades da institulcao, todo o trabalho foi conduzldo pela

terapeuta ocupacional da Federacao Estadual da APAEs de Sao Paulo Moira Sampaio que

possui vasta experiéncia no atendimento nesta area.
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No més de maio no auditorio do SENAI, 18 adolescentes acompanhados da psicologa

participaraln do Mini-Curso de Prevencao da violéncia sexual contra adolescente na

perspectiva da autoprotecao, a palestra aconteceu de forma ludica, retratando as varias

possibilidades de situacoes de violéncia sexual, o pl.'1blico atendido conforme ja apontado é

muito vulneravel as mais dlversas situacoes, apos a partlcipacao da palestra foi apontado pela

psicologa a necessidade de continuidade e aprofundamento da questao. Temos varlos

adolescentes que entram em situacao de exploracao sexual de forma involuntarla, seja na

exposicao principalmente nas midlas sociais, seja através de diflculdade de percepcao das

situacoes ameacadoras.

Também no més de lnalo participamos do Festival Nossa Arte, etapa regional, evento

promovido pela Federacao Estadual das APAEs-SP na cidade de Batatais, com o objetivo de

estimular e valorizar as potencialidades da pessoa com deflciéncia através da artes visuals,

participamos da categorla danca, artes literarias e artesanato, sendo que na categoria artes

literarias um usuario da UR foi o vencedor com a apresentacao de um poema. Havera no més

de julllo a etapa estadual que acontecera na cidade de Valinhos.

Outra forma de partlcipacao ocorre com o encaminhamento das demandas

apresentada pelos familiares e usuarios na avaliacao anual do servico, todos os pontos

avallados sao considerados, discutldos e encaminhados para possibilidades de melhorias.

Tambéln no lnomento de elaboracao do Plano de Atendimento Familiar sao elencadas

as expectativa da familia, e na medida do possivel sao incluidas no planejamento individual

dos usuarios. Assim as demandas tanto de usuarios, como das familias sao recebidas de forma

delnocratica, analisadas, a sua implementacao discutida conjuntamente.

5. Demonstrativo fisico dos recursos financeiros aplicados — anexo IV

O demonstrativo flnanceiro do Servico na modalidade de unidade referenciada

encontra-se no anexo IV.
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Relteralnos que o valor pago pelo servico no decorrer do ano de 2019, exlgiu

contrapartida financeira expressiva, para a lnanutencao da qualidade do servico oferecido,

sendo inclusive assunto de dlscussao da diretoria.

6. Avaliacao do trabalho desenvolvido pelo orgao gestor junto a instituicao.

Neste selnestre tivemos uma reuniao com a equipe de lnonltoramento no més de

marco com o objetivo de conhecer o trabalho desenvolvido, das atividades, composlcao da

equipe e da dinamica do trabalho. I-Ia maior proximidade com o CRAS-norte, em razao da

participacao das reunioes intersetorlais, e com os dois CREAS eln razao das reunioes mensais

e do acompanhamento de casos. Avaliamos que a parceria é lnuito positiva, principallnente no

alinhamento das demandas, das trocas e do apoio motuo.

Reiteralnos a importancia de fazer uma dlscussao técnica com os gestores e

coordenadores do Servico da Protecao Social Especial na modalidade de Unidade

Referenciada para discutir a equipe de proflssionais, melhoria do aporte financeiro do

coflnanciamento por ocasiao de um novo chamamento poblico, pois quem esta na execucao

tem vlvéncla das dificuldades enfrentadas no trabalho cotidiano.

Franca, 28 dejunho de 2019.

genor Gad
Presi ente APAE de Franca

Gestao 2014 - 2019

/ M as
Fernan Moura Conrado Viviane Cr' a S. Vaz

Coordenadora Coordenadora II . ssisténcia social
CRE ' n° 22862
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, ANEXOII

.1 Relacfio lie Despesas - BensM6v@i§/EquipamenwsAdquiridvs Rwlrsss P\ibli¢0§-:-1‘? Semestre de 2019 I
, Natureza das Despesas - I Data do N° do A Valor Total da

‘ 1 Equipamentos e Bens Moveis Quantidade Documento Documento . Fornecedor Despesa .
g M _ Adquiridos W Fiscal ;_ K Fiscal ;_ W _ _;; g 7
Nao houve aquisicao de bens §
moveis/equipamentos no 1°

I semestre de 2019.
a—--—-_--—iiiiii-_i.-ii-i -i-1-—_--1 -i_i_.._......-_

-l

l TOTAL. .. .

. OBS.: A planillla devera ser encamlnllada com papel timbrado da entidade, devidalnente assinada pelo presidente e coordenador técnlco e
flnanceiro, todos os meses em que ocorrer aquisicao de bens moveis ou equipamentos com recursos pobllcos.

Cy genol a 0/ Karina% 0% Kll i lh” D'. . g s nl aga aes las
Presldente da AP Franca Gestora Adlninlstrativa

Gestao 2017 - 2019

l

1 Av. Dom Pedro I. n° 1871 - Jd. Peiraglia CEP: 14.409-170 Franca-SP PABX: (16) 3712-9700
opoe@opaefranca.org.br - www.opoefronco.org.br - Facebook.com/apaefranca



‘I ANEXO lll

Nome completo

DatadeNascmento
(DDIMMIAAAA)

31 Indique o name, data de nascimento, CPF, RG, e-mail, sexo, escolaridade, profissao, vinculo, fungao e carga horaria de cada membro da equlpe

;p . l Dados do RG l INFORMACOES SOBRE 0 PROFISSIONAL (preencher com o nijmero da legenda e com a nomenclature

Sexo

. Profissao (Quando se
‘ Ema" l tratar da. Opgéo “outro FUI1§5O (Quando se tratarl profissional de nivel i I. =_ - ~ . Car a horarlaEmissor. l ‘ Escolarldade lsuperior",favoridentificar, Vll1CU|O i da OM50 Outmsjavor g

; l 1 qual a formagéo
- | acedémica do \

Q
CPF 1

E: -i1Nllmero

______7T_ _ _ 177 _ %_,___ __ _

cu

1 , . l r correspondente, conforme exemp/0)
l i F ,1 7777- i7 7777777 777 77 77,77 771777 77 777777 7 7 7777777777 77 777 7 77 1' 7 77

i l

Y identificar qual a funcéo SEMANAL
executada pelo profissional)

Alessandra Aparecida
Alexandre Louzada 07/D1/82 F 373_515.458_12 -34_238_261_5 I SSP ‘ SP laiessandraalexendrelo 4-Ensirio media ,18-Profissionalde nivel

l u2ada123@gmal'/.com i completo imédio isetor privado

l , 1 \ profissional) I
17717 77 7 7 7 7i 777 77 7 777 iiii 77 777 7 7 7

5 - Empregado ceietista do 7 - Outras (Cuidedora) 3 30 horas semanals 29/05/17

‘Alexandre de Oliveira Mates

Aria Beatriz Capriali

742

13/06/87 7 M 7.

25/09/86

___ ‘ _______. .,__.., _ ____ .., _ __ _ ,_.,..._ _ ___ _ 2 . _____,‘_ 2 _ _ ;____ . - ; __, _. .,_..., 2. _ .1

l i 6_ Emma S“ Mar 17 - Outra profissional de .
365.159.5978-76 1 41.112355-5 i SSP SP §aom559@/iotmai/.com P lnlvel superior (Prof, ii . . '_ _; ;;_l__; H _g__[ __ pg; _ ;_______ __ lcfmp __M_; _ l§_d9¢a=;<=<»Fl$I¢al _.

_h--___ _ ----__ _
ll . . . I . . /17-70utra(o)prolissional 7

3s1.a7e.s2a-27 1; 40.825361-7 1 SSP s/= rb'a°aP”°"@yah°°'°°”’ Z;nif:;:° S”"°"°' las nlveisuperior p
. g_ i __________i__ ,i,___ W _, _ ,1 ____i(P°d?-‘_93P9.i?l-, ,_,

ia- -1

5 — Empregado celetista do
setor privado

5 - Empregado celetista do
setor privado

.1. _
l 1i l
6 - Técnica de nivel superior 23 horas semanals 09/02/09

‘} 2 - Educador social l 2 - 20 horas semanals 12/02/19

Ana Caroline Pereira Costa 15/03/91 ‘ A ianne-carol- ‘ 6 — Ensino Su en'or 17' Outra profissional de473776492 SSP 1. SP lz@hotma"_C0m compieto p nivel superior (Prof.
_1,. ; .  . ‘Ed“°?9?°.Fl5l°al.

F i388.641.128-12 1

_._

5- Empregado celetista do
setor privado 1 2 - Educador social 27h30 semanals 16/03/16

Ariana Mane dos Santos 30/04/87 F

l ___ _

ariana- ~ 7
344101.788-90 ; 455420373 SSP , SP lsanIos2008@hotmail.co 50:73:52” S“p°”°’ 13-Pedagoga

O21-.——--_- —- _--—---7-~ ---Q l _ _ _._ -. I

5 - Empregado celetista do
setor privado

CD Camila Dourado Faciroli 09/02/87 A F

- . -.- _ "W--_ 4. - - _ 1 .. . - . , ,. . ,
, l, 117- 0ulra(o) profissional

345162.388-96 43.130529-8‘ SSP .SP cahfaciroli@hotmail.com fiO_mE?s;n° supenor de nivel superior
,1_m, _ M1,-” 41. nu- ,_ hf” lmwml “Wm”

*5 — Empregado celetista do
_ , 1 , _

l

2 - Educador social 22h3O semanals 18/02/19 l

"4 Cibeli Pacheco Me/o Cliveire
-Q-_

25/11/78
1 l I I - - - 1 _ 7 7- -7 "J 77 7. F ,259'010.998_93 l 28‘623_688_6 _ SSP SP clbellpachec0@gmail.co 6 Ensino Superior ,i1_ASsisteme Sada‘ V '

i__ g ____fi__ completo , lsetorpnvedo
.1-

5 — Empregado celetista do
all _._ _ ___- . ---__ _ 3i“ 1

‘ 6 - Técnice de nivel superior l 3 - 30 horas semanals 21/01/19

I Claudia Goulart Mendes 15/12/78 I F
‘*1’ __l __ _ _7 _.i.- -

clagmmaia@holmai|.co 6 - Ensirio Superior 17' Outralol piofisslonalde nivel superior__(;).s. "U199.611.928 18 7 296680801 . SSP
. I I
I7 "7 7 7 f____’__ W 7 H 7‘ H WV‘ 7 W 7 7 WW 7 7 ‘. __ _ i

15 - Empregado celetista do. 2 - Educador social 22h3O semanals 10/03/16. completo 1 setor pnvado .

Daniela Tomezeli Bavieira 14/02/84 F
L_ __ ,

l 328.650'898_51 426339708 SSP 1 SP ‘sptomazeliloja2@hotma7l7l 6 - Ensino Superior 12 - Terapeuta
3 . . 6 - Técnica de nivel superior 3 30 horas semanals 02/05/16Mg flip ;__ i___ W I l.com J fi__ lcompleto ___ Ocupacional setorpnvado

5 — Empregedo ce/etista do I 777 7 I

I

771 CD Elaine Cristina Pereira Cruz 23/01/80 | F l317_916_528_67 431307878 I SSP SP ieIaine_Iouva@hotmail.c ‘4-Ensino media '18-Profissionalde nivel
l l om I completo médlo- 1-----»_ - ,--- - -.-.j»--- - - ,- - Y - .-._ - -5- .. ------ - _ __ _ -

5— Empregado ce/etista do
isetor privado g

-I - --- - —- - --_’- i_--- 0 - ~-----4

l 7 - Outros (Cuidadora) i 3 30 horas semanals l 15/09/15

___.._._._

Eiizangela Paulina Rosa

771

E/iserie Francisca dos Santos 15/03/84 . F

19/09/78

.069_501'546_07 597702330 SSP 1 SP V _ l 4 - Erisino médio 18- Profissional de nivel
3 if _i , , » completo l media. 2 - -..---_.W--- no 2* __. -- .*.._-._---.~.-c.M- -2
, 1 . 7; 1, 6__ Emma S“ odor 17- Outra(o) profissional

F 268659.858-18 1 328545168 I SSP A SP . - 7 p 7de nlvelsu erior1 ._ . 1 p .
___;_ ._,_- __ " I ‘ i lcompieio S- _._”... \,l'°°§?999‘ai. lsmrpnvado.0 L,

5 — Empregado celetista do
A setor privado

5 -- Empregado celetista do

A 7 - Outras (Auxilier de 5 - Malor que 40 horas. 03/07/18oainhe) gm i SBI'l'18I'18_lS’ i f

l2 - Educador social 22h3O semanals 21/03/16

77777.1

(.0

-LU1
Fernanda Cnstina Alexandre

Fernanda Maura Conrado

‘Efiilllflfla de Oliveira Ezequiel 01/08/77 3

Fatima Aparecida Martins4/=</is- _??Z°9’6i ~ 1 - -_- 1? __, ._ - _ ____.--- .4. _--- -- - -- “.1 - _._

i l

06/11/94 '

17/ca/as I

l F 262 579 238-83
T_2

, ,1 l ezequieloliveirr-l2005@h 14-Ensino media 118- Profis7sio7nal t7Ile7l1iVel7 "(E7-7 Errlpregado isaisiisiaaa I .1 L . . ____‘I SSP __i__SPJ9tmafii!lC°m 7 Wgipcompmo W iméfdiq; g gsewrprivado 7-Outros (Telefonistel 27h30 semanals 02/07/07
.__._._..,,i.._i.. _._

203787847 SSP

404541.718 46

-_,_.___.._.

_ I__ _ .__..._,_.. -.-”_ .___4,_--- - - , _ —--_ - ___ -- -_ -_. --

-0

_._ ——-- ____ _.. —— 7 7

, , l 1 _ - - r _ - 8 1" n n-w "---"in -rs" -- - -- - " -""-: F =0a1 454201957 ‘ 4 E"5”’° ”'éd’° 118 *7’°f'ss'°"a'd° ""'°' 5 Em'?’e9ad° °°'e"s'a °'° {7-Out/ios(Cuidadore) 3-30hOr8S semanals 02/02/18
completo _;_; g__; “imedlo W _ g W setorprivado ,

. 7" ' """"""‘7 ' "7 77 77"‘ 77777 777 7' 7777777 77777 7 " 77 7 7 777l 1 . l. V l _ . . 1 17- Outra profissional de . I
F i - 425476480 5 SSP = SP f‘i‘“‘“"dab'32-1 1@"°"“ 15 E”"”° S”'°""°’ ‘inivel superior (Prof. 5 E'"".’°9°°'° °°'e""” d° 2 - Educador social 28h semanals 23/10/17all .com comp/eta 1 . 1 setor pnvado1 . i ;Educa<;ao Fislca) L

..__ l l >1i_ .__ -- -- ._____.

p F 353_329_748_92 4432513” A SSP SP “iernanda.mconrado@outi6-Ensino Siiperi'oF7777i1_ .77 7 . -7777 '§57-Empregadoceletista do77777W7 77 7Iiookcom completo } Asslstente Social .setorpn.Vado 1 - Coordenador
__.

lKeren Aparecida de Carlo 14/10/94 "T17 1401. 126.488-19 41.302.638-I\)

1___._____ Q J7 __- _—---- .._ -

. _*--..---c- . we -_. _- . W 12. . . - _-_ 1 ___ W _ I , 1 . ,, 1. 1 ____l ,_ - . __ .__ _
7 1 l . . 717- Outra(o) profissional .

SSP i SP . kell.s214@hoImal|.com l 6 -7 Ensmo superior de nivel superior 5 7 Emp/iegado celeusta do I 2 - Educador social, 1 [comp/eto (Pedagogia) , setor pnvado

Lais Eduerda Pessoni
_. _i_- -_ _ @-

19/06/93 F §42a.a15.40a.a1 § 49175534
- --- s ‘/-7 --------- 4- - -------- --| ; _ - 7 7 ’7777 7 777777 7 7 7 7

SSP ~ SP /laispessoni309@gmali.c-Ensino Superior 1? Outra Profissmnalde .5-Empregado celetista do
n vel superior (Prof. .i pom p completo Educagzao Hsica) ‘setorpnvedo><

Paranhos
‘Leandra Conceiceo Geraido I 05/02/84

7_T
L-

2 - Educador social

___i

I l .6 __ Ensmo superior 317- 0utra(o) profissional
leparanhos@bol.com.br I ide nivel superiorcom leto A

Z’?F 224316.968-12 i 33461253O) UJ "U — Empregado celetista do

/>-—En—4

(DWl__W L i __ Hi _ P l(Pedagogia)
._. p__

tor privado

_,_

2 - Educador social 22h3O semanals
__ ___,__,,_,_ W. -. ,_ ,._l__. _ ____.2_..;_____ ___ _

CO

Fungao

(DDIMMIAAAA)ncodoExerc

l I
1 l

l l

2 - Educador social 2 - 20 horas semanals 02/02/15

___l

li___l___.__._.___._.__4__---

4 40 horas semanals 09/02/09
___4. ___..__7 __ _ __ .__.___

27h30 semanals

22h3O semanals



Lid1ana CH8/I08 S1/va
1 Nogueira i f _

Luciana Kusznir

‘*2

20/06/80

07/04/76

2 2 .__2222 _

..-.__,.__.____ 22_2_--_77777 7 77 2 ._ , 2 27 77__ 7 _ _i

222r_.__$27.4

~L

267.270. 758-83

2.-222222 22
1

3.230.348-89 1 331.411.9013

270010518

- .._.22227-.22 ,
1 1S8,, 132,111 11111121=1@1;;.11,1111;111¢1;1111a11111§_Em1;;;;;1Qa1e11s1aa1;11111"1 1f1 1 11-,-1112111111~111e11111111;;7.11~.1- Q 11 , comp/eio ‘medio _1Lsetorpn'vado J7 outros (cwdadora) 1semanais 1_ 10109118
1""-""1111"— 111"-"""—1" -1 111"""1111111 1111111 1 "161 1.1- 1 1 -1 "" "111 "1 1-" 1 1 1-1--— - 11"

. 1kuszinirkuszinir@boI.co 6-Ensino Superior 117'(.)utra(°)p1°fiSS'ona|SSP 1 SP mm icom MO ide mvelsupenor
1 1 1 ' 1 p 1(Peda9@9ia)

‘_ ""‘[—' 1*‘ """"""" W "'" " ""1 1" 1*'"_1" " * 1* “*1 ‘““““” ‘ 1

12 5 — Empregado ce/etista do
1 setor privado 12 - Educador social 122h30 semanais 3 24/03/16

Marcia Ferrerra da S1/va

Manna Beatriz Mamg/1a Ka/uf

08/02/78

01/11/89

1 828344.903-68
1

1377.788.818-45

1 600656317

46 333 897-2 ._.2<,.__

I; 1 . . . 1 _ . . ‘17- Outra(o) profissionalSSP SP r2:;:|as1lvas08@hotma|l 1Somi1r!1;:o Superior \ de "Wei superior

22,22 22 2 222 222 2,2222 2 222 222 21§P¢da9°9P1 _____ 22 222
1mbmkaluf@gmai| com 16- Ensmo Supenor 12 Psicol. . SSP 1 SP 1 . 1 1 - oga . 16 - Tecnica de nivel superior 3 - 30 horas semanais 1 19/01/151 _ 1 completo 1 ‘setor pnvado L2 22 2 2 ,_22 2 222|2 2 2 2 2 1 2 22. 222 _ 2

5 - Empregado celetista do
setor privado

5 - Emprggado ce/etista do

2 2 _22222 .1,___77 7 77 7 7.____222._-._

12 - Educador social 122h30 semanais 24/03/16
111 11. -- 77 777 7 77 -___77 ._7722 77777 777 7 7 -7 77 7. --_ 77

Noe/ma O/Ma Munhoz

/TUDIB O//VGITB FQITB/F8 do

03/10/53 1 74s.aas.aoa-20
J22

65283193 SSP 1 SP

-22 7 7. 722 , _ 77777-77 771 -772 7 7
‘ 1 1A 6 _ Engine Superior \ 17- 0utra(o) profissional

1 1 .de nivel super|or1 comp/ato 1
'5 - Empregado ce/etista do
setor privado 2-Educadorsocia/ ‘22h3O semanais 1 05/02/18

2222222 22 .1S‘°‘i“""9F’9‘“) 2 2 22 1 2 2 -2 22 L

___,,___.._._.._~-qi-_----

“J1

S11/va W 10/09/84 1o7s.247.a9s-61
i 2 2

55727316X12222 2
” T
SSP 1 SP nub|a.m1gue1.w@gmaiI.c1 4 - Ensmo médio \ 18-7Prof7ss1ona| de nive1

1 om 1comp/eto ‘ méd1o
15 — Emprieaadoiceletista do
setor privado i j ?___ 1 7 - Outras (Cuidadora) 1 3 - 30 horas semanais 1 02/10/17 1

1Pair/cia de Freltas Sca/abnm

.-._7, 222 7 72 — 72-

13/01/89

77 1 7 2222 77 1 1
1 097.898.1466-81 388374901 SSP 1 SP

1 117 -Outro profissional de
pd- 1 5 _ Ensjno superior ‘nivel superior (Pedagogial
freitas2010@bo1.com.br 1‘ compiofo Ma‘°"‘3"°a/

5 - Empregado celetista do
1 setor privado 1 2 - Educador social 22h3O semanais 10/03/16

1
I
1

Ram de O/iveira
_ 2 __.77 _1._ 2

1Raque/ Sousa Lopes

04/10/83

18/06/77

1 225. sea. 778-20

1 196322.308-09

436330714

289167656

SSP ~

SS

SP

22222 222222222227 .7 7 7§..__. 72222_22222 222 2_.___77 7 7 77 2 22-2222222_2 22 22 2 222222777777

ranio1iveira2003@gmaiI. 6 — Ensino Superior 17' Ouuaw) p.mfissional1 ,de nivel supenor1 com comp/eto 1 .
12222 22 2 2222 22 22 22 22 12(§'3‘1?9°9‘a2122222
1raque1sousa2709@gmai 4 Ensino médio 118 Profissionalde nivel
lcom co /to

21 2 2222,
1 "' 7' ”""" " 77'”
1

15 — Empregado celetista do
2 setor privado

15 — Empregado ca/at/sta do
,_7777 7 7 7 227 7727 2 777777

2 - Educador social

Sh” 3” “"3 W W

22-22 22222727 77 72 2 2 2 222277777777 7 2222 2‘>_._2222..222222

I 22h3O semanais 1 08/03/16

22227¢2 — 7 7——,———222 227--1

3 - 30 horas semanais 1 1 /1
9 T/18/88 Nascrmento S11/va

Pessoni

O Viv/BN6 Cristina S1/va Vaz

1 1/05/82

29/05/74

297.968. 708-19

1 180. 857. 148-76 1 23.963071-3

331399465 SSP 1
"1

SS

‘tha1sapessoni@gma1I.co 16 — Ensmo Superior r 7 T 7
1L|'1|f1i Wm V W if W V Pedagoga

‘ vivianeun1'fac@gmai/ co 1 6 — Ensino Superior 1 8 P 7 1
P SP 1 ' 1 - Assistente Socia1 A . 1 - Coordenador 4 - 40 horas semanais 1

2 2 2 22, 12 22/" 22 22 212°°'?!P'°'°2 . 2 2 $°'°’P"‘/84° 22 2 11, 2 2 2 2 2 2 1 22

5 - Empregado ca/etista do
1 setor privado

L SP . 1 mp e 1medio 1selor privado 7 ' outros (cuidadora)
1 M '7 T7” 7 7 NH’ W7 7 717' 77"‘/— W7 7 .7 777777” 7 7 7*’ 71" W 7 7 PM 7 7 7' 77 W 777"’, 7 777777 '7 7' W V

SP

12 _, .,__22 2 2222'

2 - Educador social 12 - 20 horas semanais 04/02/14

47,

1

‘ 5 - Empregado ce/etista do

. . “WP. ' .Age or (1a 0 Fema da Moura Conrado Vwlane Cn 1a llva Vaz
residente da A AE Franca Coordenadora da UR Coordenadora da As sténcia Social
Gestfio 2017 — 2019 CRESS n° 28449



Associagfio de Pois e Amigos dos Excepcionais de Franco

Mantenedoru do Escola de Educagéo Especial ‘Jofio Mario Vianney'
CEBAS - Certificcdo de Assist. Social - protoc. n° 71000,000407/2013- 12

CNES — Cadastro Naclonol de Estabeleclmento de Scuide n° 2035901
CNPJ. n° 45.3'I6.338/0001-95 — lnscrlgéo estaduql: lsentc

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FiSICO DOS RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS

' l - 1,",-,1 _ - '.__._,. V, . ,
..,_., I ‘,-.,,--'»->|‘,|' '..' ‘- -a. ,_ », .,4 ._.

.- 'v"» 4 |_ 'l‘_
-- ‘._ y -., .>*

- . v ' ‘,4 1 ‘.
l

FRANCA-SP

'>V

— _ _ ____ ,__ _ ____,__ ,__ 7 *——~ W *______ 7_ * _* *——~— _' ' ,_ __,_ ___ _ — ,—'— —' ____ '____

‘ , PROPRIQS
Despesas 7* _ U MUNKHPAL1 ESTADUAL1 W , FEDERAL1 CON-|-RAPAR-|-|DAz

Pessoal/RH contratado 256.542,‘l7 69.023,72 263.127,26
Servigos de Terceiros - Pessoas Fisicasl/Juridicas - 6
Contrato Temporario A
Lanche/Géneros alimenticios 2.584,2811.394,85 5.024,00 2.519,02

Material de limpeza/higiene 1738,50
Material educativo/Esportivo

Material didatico/pedagégico 826,66 222,10

Cama, mesa e banho

Material de copa e cozinha 1.410,00
Gas engarrafado

Combustivel/lubrificantes automotivos 2.065,90 2.430,51

Material consumo 3.190,38 17,60 848,57

Av. Dom Pedro l. n° 1871 - Jd. Petréglio CEP: 14.409-170 Frqnco-SP PABX: (16) 3712-9700
opoe@apc|efrcmca.org.br - www.opaefruncu.org.br - Facebook.com/apaefranca



Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora do Escola de Educaoao Especial ‘Joao Marla Vianney' , .
_ _ |_ l,‘.v--_.

~ - ~ , ,>,. V.

CEBAS - Certificado de Assist. Social - protoc. n° 71000_000407/2013-12 i .. ‘ , .> _
. | -.

CNES - Cadastro Nacional de Estabeleclmento de Satide n° 2085901
CNPU. n° 4s.a1o.aaa/ooot-vs — lnscrloao estadual: isenta FRANCA Sp

Material de expediente e processamento de dados 318 00 739,40 M 198,05
Servigos de terceiros - agua, esgoto, energia elétrica, 6 6 6 H 6 6 6 1071 45 6 6 _
Comunicaséo as '* 9-737,11 * ' ’
Sen/igosterceiros- manutengéoe conservagéo de 6 2 6 M K 2 K 2 M 7 Um 2 H
maquinas, equipamentos, veiculos e bens moveis 63.738,01 ~ _ 1'050’00 851924
Equipamentos e Material Permanente - ~ - 6 H
Outros - Especificar - Xerox e enoadernagées, cartorio, ¢ 6 6 6. . .. - 5.221 ,68correios, publicagao, seguros 596,61

TOTAL 351_558,19 i 2.eo1,sa 11.13o,e1 2s2.se4,31
(1) dados executados até 31/O5/2019
(2) dados estimados baseados no periodo de janeiro £1 maio de 2018

@
enor Ga Karina Agocsfiiai Maigaihfies Dias

Pre dente da APAE Franca Gestora Administrativa
Gestfio 2017 - 2019

Av. Dom Pedro l. n° 1871 - Jd. Petraglia CEP: 14.409-170 Franca-SP PABX: (16) 3712-9700
apae@apaefranca.org.br - www.opoefronco.org.br - Facebook.com/apaefranca


