
 

 

 

 

 PLANO DE AÇÃO 2018 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

Nome/ Razão Social 

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE 

JABOTICABA 

CNPJ:  92.410.497/0001-34                   Atividade Principal: ASSISTENCIA SOCIAL 

Endereço - Rua, nº, bairro, CEP e cidade: RUA FIORELO STEFANELLO -350 – 

BAIRRO CENTRO – JABOTICABA – CEP: 98.350.000 

Telefone: 055 3743 1232                                                                              Fax: 

E-mail: principal: jaboticaba@apaers.org.br  e apaejaboticaba@hotmail.com 

Responsável do Plano de Ação: IRES T. STEFFANELLO PICCIN 

 

 

  2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nome: OLDAIR BUENO CANCIAN                             Data de nascimento: 03/08/1972 

Endereço: LINHA CANCIAN 

Telefone: 055 96228952                                                                      Fax: 

E-mail: apaejaboticaba@hotmail.com e jaboticaba@apaers.org.br 

RG:7051385412                   CPF: 662.250.510-15                       Cargo na Entidade: 

PRESIDENTE 

Data do início e término do mandato: 01/01/2017 A 31/12/2019 

 

 

mailto:jaboticaba@apaers.org.br
mailto:apaejaboticaba@hotmail.com


 

    3. INSCRIÇÕES E CADASTRO DA ENTIDADE 

 

INSCRIÇÃO / CADASTRO NÚMERO VALIDADE 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 01 indeterminado 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente  - CMDCA 

01 indeterminado 

Conselho Municipal do Idoso XX XX 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social - CEBAS 

71000.043403/2015-

86 

13/05/2020 

Outros: Qual?   

Utilidade Pública Municipal 253/92 indeterminado 

Utilidade Pública Estadual 00077  

Utilidade Pública Federal 08000.012587/16  

     

 

  4. FINALIDADE ESTATUTÁRIA 

 

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticaba – APAE, 

fundada em 27/05/1991, CNPJ 92.410.497/0001-34, está localizada no município de 

Jaboticaba /RS, na Região Noroeste do Estado, município este que tem como base 

econômica a agricultura familiar; atende gratuitamente Pessoas com Necessidades 

Especiais diariamente e oportuniza o mesmo atendimento a familiares e pessoas que 

participam de projetos socioeducativos desenvolvidos na Assistência Social do Município 

e mantem a Escola de Educação Especial Aconchego da Igualdade, com 

reconhecimento estadual e Censo Escolar Nº 43202241, distribuídos entre crianças, 

adolescentes e adultos, onde alguns recebem salário mínimo mensal do BPC, Bolsa 

Família e depende do Transporte Municipal Escolar e da entidade para ter acesso a 

instituição. 

A APAE busca formas de estimular os usuários e seus familiares a se envolverem 

com atividades diferentes ligadas ao dia-a-dia, a Educação Especializada com cedências 

de professores pelo Governo Estadual e contratados pela entidade com recursos 



 

provenientes de convênios federais, estaduais e municipais e a Serviços de apoio à 

Educação como: Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia e Assistente Social. 

1. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 

I. Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 

preferencialmente mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e 

idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; 

II. Coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política 

da Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das APAEs, 

promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e 

a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano;  

III. Atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência, 

em consonância com a política adotada pela Federação Nacional e pela Federação 

das APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução;  

IV. Articular junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, políticas que 

assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e com outras 

entidades no município, que defendam a causa da pessoa com deficiência em 

qualquer de seus aspectos; 

V. Encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos 

referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e de 

obras especializadas; 

VI. Exigir de seus associados o permanente exercício de conduta ética de forma a 

preservar e aumentar o conceito do Movimento Apaeano; 

VII. Compilar e/ou divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e 

municipais, relativas à pessoa com deficiência, provocando a ação dos órgãos 

municipais competentes no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento da 

legislação; 

VIII. Promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em 

relação à causa da pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico e a 

permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na 

APAE; 

IX. Promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da 

deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa de direitos da pessoa 

com deficiência e de apoio e orientação à sua família e à comunidade; 

X. Estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados 



 

pela APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de 

eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano; 

XI. Divulgar a experiência Apaeana em órgãos públicos e privados, no âmbito 

municipal; 

XII. Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela 

na área específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem; 

XIII. Desenvolver e estimular política de auto defensores garantindo a participação 

efetiva em todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano; 

XIV. Promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, 

assistência social, esporte, lazer, visando à inclusão social da pessoa com 

deficiência. 

 

- Assistência Social: 

 Os programas desenvolvidos na Assistência Social são realizados através de 

parceria com o Governo Municipal e Estadual, outras instituições e Empresas parceiras. 

São desenvolvidas diversas oficinas especializadas para atividades de artesanatos em 

geral, abrangendo não somente o publico alvo, mas seus familiares e pessoas da 

comunidade de forma gratuita e visam contemplar o atendimento educacional oferecido 

pela entidade. 

Acompanhar a vida do aluno que frequentam a Escola de Educação Especial que 

funciona na Entidade, buscando seus direitos a cidadania e escolarização. 

-  Educação: 

A APAE de Jaboticaba   é responsável pela Escola de Educação  Especial 

Aconchego da Igualdade que funciona em sua sede, com cedências de professores pelo 

Governo Estadual e contratação por meio de verbas do FUNDEB repassadas pelo 

Município de Jaboticaba, com escolarização e Atendimento Educacional Especializado-

Reforço escolar, Pré Escola, Ensino Fundamental e EJA - Educação Para Jovens e 

Adultos, de forma gratuita para todos os usuários. 

 

Tem como: 

 Missão: Promover e articular ações de defesa e garantia de direitos, prevenção, 

orientações, prestação de serviços, atendimento e apoio à família, direcionadas à 

melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma 

sociedade justa e solidária. 

 



 

  

 

 5. BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

  

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticaba, CNPJ Nº 

92410497/0001-34, situada á Rua Fiorelo Stefanello, Nº 350, Bairro Centro da Cidade de 

Jaboticaba, Estado do Rio Grande do Sul foi fundada em 27 de maio de 1991. Membros 

dos diversos segmentos da sociedade juntamente com a secretária de Assistência Social 

e pais de pessoas com deficiência do nosso município reuniram-se para realizar a 

Assembleia de criação de nossa APAE bem como escolher um nome e uma diretoria 

motivados pela existência de grande número de Pessoas com Necessidades Especiais 

existentes no município sem uma assistência específica. Motivados pelo trabalho, busca-

se reconhecimentos junto a autarquias como: Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social, Reconhecimento como Entidade de Utilidade Publica Municipal, 

Estadual e Federal, Escola Estadual de Educação Especial, Cadastro no Conselho 

Estadual de Educação do RS, Registro na Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento 

Social do RS, Registro de Entidades Civis Para Habilitação ao Recebimento de Auxilio 

do Estado do RS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Municipal, 

Membro do CONDICA, Conselho Municipal da Saúde e Conselho Municipal da Merenda 

Escolar. Para a manutenção das atividades de escolarização buscam-se parcerias com 

município, estado e união, através de repasses de verbas públicas destinadas a 

educação e parceria para cedência de profissionais e recursos para contratação de 

outros. Na busca de melhorias para o atendimento a Pessoa Com Deficiência buscou-se 

parcerias para tornar o espaço físico seguro e acessível, através de programas como 

NFG, Lei da Solidariedade, Subvenções do IR e Multas Alternativas através do Fórum da 

Comarca de Rodeio Bonito, Instituto Lojas Renner, Pedágios e eventos festivos com 

objetivo de angariar fundos e mostrar atividades desenvolvidas pelos alunos. Buscando 

a Inclusão social da pessoa com deficiência nossa Entidade vem sendo parceira em 

eventos que acontecem no município, em outras APAES e municípios. A Inclusão 

Escolar vem acontecendo de modo planejado e acompanhado pela equipe 

multidisciplinar. A Equipe Multidisciplinar vem buscando aperfeiçoamento em suas 

formações, bem como alternativas de trabalho para garantir a construção do 

conhecimento por nossos alunos e beneficiários. A Diretoria vem sendo formada de 

modo democrático, com pessoas envolvidas no movimento apaeano, bem como na 

contratação de profissionais, além da formação se leva em conta o envolvimento com a 

causa. 



 

 

 

    6. CARACTERISTICA DA ENTIDADE:  

 

(  X  ) Atendimento 

 

 

 

   ( X  ) Assessoramento          (  X ) Defesa e garantia de direitos  

Caracterização do Serviço 

Para fins de caracterização, a Resolução CNAS nº 

27/2011: 

1) Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de 

distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e 

no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação 

com órgãos públicos e privados de defesa de direitos.  

2) Reivindicação da construção de novos direitos fundados em 

novos conhecimentos e padrões de atuação reconhecidos 

nacional e internacionalmente.  

 

 

 

    

 

 7. SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIOASSISTENCIAIS OU 

IDENTIFICAÇÃO DA MATRIZ PARA CARACTERIZAÇÃO DO ASSESSORAMENTO E DA 

DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS: 

    Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e 

reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da 

articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos.  

 

   08. OBJETIVOS 

08.1 Objetivo Geral:  

Movimento de pais, amigos e pessoas com deficiência, de excelência e referência no 

país, na defesa dos direitos e prestação de serviços nas áreas de assistência social e 

educação. 

08.2 Objetivos Específicos:  

I. Promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na organização 

de campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de arrecadar 



 

fundos destinados ao financiamento das ações de atendimento à pessoa com 

deficiência, bem como a realização das finalidades da APAE; 

II. Incentivar a participação da comunidade e instituições públicas e privadas nas 

ações e programas voltados ao atendimento da pessoa com deficiência; 

III. Promover parcerias com os diversos setores de atividades, oportunizando a 

habilitação e a colocação da pessoa com deficiência no mundo do trabalho; 

IV. Intensificar o intercâmbio entre as entidades coirmãs, análogas filiadas, as 

associações congêneres e instituições oficiais municipais, nacionais e 

internacionais; 

V. Manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos à 

causa e filosofia do Movimento Apaeano; 

VI. Solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados e as contribuições de 

pessoas físicas; 

VII. Firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, órgãos públicos e privados, 

inclusive produção e venda de serviços, conforme legislação em vigor, para 

manutenção e garantia de oferta e qualidade na prestação dos serviços; 

VIII. Fiscalizar o uso do nome “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”, do 

símbolo e da sigla APAE, por seus associados; 

IX. Promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares, como: 

colônia de férias, jardinagem, clubes, atividades culturais, etc; 

X. Promover e facilitar a vida em família da pessoa com deficiência apoiando e/ou 

gerenciando casas-lares para aquelas em situação de risco ou abandono; 

Oferecer oportunidade a que pessoas com deficiência possam participar de Conselhos, 

Diretorias ou Comissões Especiais da APAE.  

    

   9. ORIGENS DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Origem do Recurso Fonte Valor 

 

 

MUNICIPAL 

 

 

Assistência Social Profissionais, Acesso as 

Politicas  Públicas, Verbas 

de contraversões penais, 

Complemento de alimentos 

para a merenda escolar 

através do PAA, Convênio 

de Mutua Colaboração, 

R$ 2.500,00 mensais, 

manutenção dos veículos da 



 

entidade. 

Educação - FUNDEB- Referente a 

recursos repassados pela 

união, valor previsto 

R$ 180.000,00. 

- Merenda Escolar; 

- Transporte Escolar. 

Saúde Profissionais, consultas 

especializadas, parceria 

para projetos.  

 

 

ESTADUAL 

 

Assistência Social NFG, CEDICA, Rede 

Parceria Social,  

Educação Convenio Escolas Especiais 

– FUNDEB, valor previsto 

para o ano R$ 35.820,30 e 

47.760,40 na contra partida 

para cedência de 02 

professoras 20h semanais. 

Saúde Credenciamento Junto ao 

SUS. 

 

 

FEDERAL 

 

Assistência Social Filantropia-isenção da cota 

patronal – Emenda 

Parlamentar, 

Educação PDDE; sem definição para o 

exercício de 2018. 

Saúde  

Parcerias com Entidades. Sem previsão. 

PRÓPRIOS Festas, rifas, pedágios, 

campanhas comunitárias e venda 

de artesanato produzido em 

oficinas. 

Sem previsão. 

TOTAL Sem previsão fixa 

 

 



 

 

 

 

         10. INFRAESTRUTURA 

 

 

A Entidade possui sede própria e conta com: 03 salas para atendimento Educacional, 01 

secretaria, 01 refeitório, 01 cozinha, 01 academia de ginástica e fisioterapia, 01 piscina 

térmica para hidroginástica, pracinha de brinquedos, 01 laboratório de informática com 

internet, 02 banheiros adaptados, saguão, 02 sala para atendimento individualizado, 

01sala para oficinas, 01 veiculo de passeio, 01 Kombi transporte escolar.  

 

 

 

       11. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, E BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE:  

- Assistência Social: 

 Os programas desenvolvidos na Assistência Social são realizados através de 

parceria com o Governo Municipal e Estadual, outras instituições e Empresas parceiras. 

São desenvolvidas diversas oficinas especializadas para atividades de artesanatos em 

geral, abrangendo não somente o publico alvo, mas seus familiares e pessoas da 

comunidade de forma gratuita e visam contemplar a Equipe multidisciplinar para o 

atendimento educacional especializado oferecido pela entidade. 

-  Educação: 

A APAE de Jaboticaba mantem a Escola de Educação com equipe multidisciplinar 

através de cedências de professores pelo Governo Estadual e contratação por meio de 

verbas do FUNDEB repassadas pelo Município de Jaboticaba, Fisioterapeuta, 

Fonoaudióloga e Assistente Social com escolarização e Atendimento Educacional 

Especializado-Reforço escolar, Pré-Escola, Ensino Fundamental e EJA - Educação Para 

Jovens e Adultos, de forma gratuita para todos os usuários. 

 Objetivos específicos Atividades 

1. Assistência Social: Garantia de direitos da pessoa com deficiência através 

de encaminhamentos para BPC, passe livre, consultas 

especializadas e acompanhamento familiar. 



 

Promover treinamentos aos profissionais para orientação 

da conduta social com os alunos e familiares. 

Participação na equipe multidisciplinar para oferta de 

escolarização. 

Elaborar juntamente com a Equipe Multidisciplinar o 

Planejamento Terapêutico envolvendo Assistência 

Social e Escolarização. 

Participar do Conselho de Ass.Social e do CONDICA. 

Trabalho e geração de renda buscando parcerias 

através de projetos. 

2. Educação: 

 

Escolarização que visa: Atendimento Educacional 

Especializado-Reforço escolar, Pré-Escola, Ensino 

Fundamental e EJA - Educação Para Jovens e Adultos. 

Promover AVDs para os alunos a fim de prepará-los 

para as tarefas da vida diária. 

Oportunizar aprendizagens em turno inverso de 

atividades voltadas a programas de preparação para o 

trabalho. 

Contar com profissionais com competência, sendo este 

uma monitora e favorecer meios de atualização 

profissional através de cursos, palestras e treinamento. 

Contar com equipe multidisciplinar formada por: 

Pedagogos, professores com especialização em 

Educação Especial, monitor, professore de educação 

física, oficineiro, Assistente Social, Fisioterapeuta e 

Fonoaudiólogo. 

Manutenção de convênios com Secretaria Municipal da 

Saúde para encaminhamentos dos alunos sempre que 

necessários. 

Envolver o aluno no processo ensino-aprendizagem, 

como agente no processo de construção e condução do 

saber contando com profissionais com competência para 

tal processo; 

Participar de programas municipais envolvendo o aluno 

e equipe multidisciplinar: - Programa Saúde na Escola: 

ATIVIDADES DO COMPONENTE I PSE: Inserção e 

atualização dos cadastros do cartão do SUS e E-SUS, 

avaliação clinica, nutricional, saúde bucal, oftalmológica 

e auditiva, promoção de alimentação saudável, 

avaliação psicossocial, Atualização do controle do 

calendário vacinal, Redução de morbimortalidade por 

acidentes e violência, prevenção e redução do consumo 



 

do álcool, Prevenção do uso de drogas, Promoção da 

saúde sexual e da saúde reprodutiva, Implantação da 

caderneta do adolescente. 

ATIVIDADES DO COMPONENTE II – PSE:Controle do 

tabagismo, Educação permanente em saúde, Atividades 

físicas e saúde, Promoção da cultura de prevenção no 

âmbito escolar, Inclusão da temática de educação em 

saúde no PPP, Avaliação dos Resultados. 

 

Participar do Conselho Municipal de Educação e 

Conselho Municipal da Merenda Escolar e buscar a 

representação no Conselho do FUNDEB. 

Proporcionar ao educando uma formação integral, como 

elemento de auto realização, preparação para o trabalho 

e a formação básica como cidadão, mediante o exercício 

efetivo dessa condição, numa perspectiva de aprender a 

aprender sempre contando com equipe multidisciplinar. 

 

3-  SAÚDE 

Buscar Credenciamento junto ao SUS. 

Participar das atividades do programa NAASF 

Encaminhamento para consultas especializadas 

primando pelas necessidades ocasionais. 

 

Jaboticaba;. abril de 2018. 

 

 

........................................................ 

Oldair Bueno Cancian 

Presidente da APAE de Jaboticaba - RS 


