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SSOCIAcào Paranaense das

Â Câmara Nlunicipal de Cascavcl, Dstatlo tlo Paraná rprova:

Art. 1" Iista lci dcclara clc utilidade pút>lica Associaç:io l)aranacnsc das l)cssoas com
Dcficiêncra - Àl)t), cnúdade scm ftns lucratir.os, insctita no (.NI'l n" 30.332.470 /0001- 1.3, com scdc na
Rua Presidente Bernardes n" 2100, Bairro (lentro, ttcsta cidadc de Cascavel, estrrdo do Paraná, e que
tem como urna de suas atribuições estatutárils âtuâÍ nâ áre'a de assistôncia social no que se refere à

protcçào social básica e cspecial, profissionalizaçio c gcraçào dc rcnda tlas fanÍlias atcndidas..

AÍt. 2" À associaçÀo pre'ristn ncsta lei, Frca obrigada ao cr.rmprimcnto das demais i-rnposicões
aplicadas pela Lei n" 5..117, de 2010, incorrendo na suspensào da presente outorga de uüdade púbLica.

Att.3" Esta lei entra cm rigor: na data tle sua publicação oficial.

l)al/rcio 
_J

osó \c'r'es Iiotmighicri, ír7" anivcrsírrio dc Cassavcl
F,rn 15 de março de 2019

Llttr
\,'crcador/l)SI

Jus tificrcào

r\prcscnlo cste pr()jct(, dc lci com a fintliclaclc tlc dcclatar ilc utilidadc pública a

r\ssociaçào Paranacnsc dns Pessoas corn Deficiência - '\PD, associacào rlue busca atcnder aos objeur.os
sociais das pessoâs cô11 algurn ripo de dcÊrciôr.rcia, Iutando sempre pcla gatanúa clos direitos da

cidadania, nos teÍlnos que Íegem a (lonsútuicà<-r [rcclcrnl,

Sr.ras ações, cortfottnc artexo cle ariviclaclcs, dc'nortstra r inrportârtcia dessa assocrlçào
para aqueles menos far.orecidos pelâ sorte, São inúrneras açôes voltadrs ao atenclimento das pessoas
ct:m dc{iciência, cm cspccial para motadoLcs cotrsitlcratlos de rua.

Devido a importância dcssa associação, espcro, pors, contxr com a espccial atençào
dos Nobtcs Parcs a apt or.açào dcstc pxricto dc lci.

Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paran

Fone 14513321-8800 - Fax 14513321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - ê-mail: admin@camaracascavel.pr
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Associação Paranaense das Pessoas com

DeficiêncÍa
CNPI 30.332,4701001-13 - Fone (45) 99910-1554

Oficio 02/2019

A

Câmara Municipal de Cascavel

Vereadon MazzuEti

Venho pon meio desta solicitar ao Nobre Vereador lt/azzutti pana que apresenEe

o pnojeto solicitando que conceda o titulo de utilidade pública á ASSOClnçÁO

PARANAENSE DAS PESSOAS COM OCTICIÊruCIA - APD, SObrC O CNPJ

3O.332.47O1OO01- 13, domiciliada na Av. Bnasil, No 8881 - Bairro Coqueiral - CEP

85807030 Cascavel PFl.

Antecipadamente agnadeço a atenção dispensada.

AtenciosamenEe.

Cascavel 25 de fevereino de 2019

IV ntonio da Silvao

PnesidenEe
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GOVERNO NlUN ÍCIPAt

Secrelaria de Assrstência Sociàl
CASCAVEL

DECLARAÇAO

Eu, Hudson Márcio lVloreschi Júnior - CPF no 066.636.249-11, gestor local da

Política de Assistência Social de Cascavel situada na Rua Pernambuco, 1900 -

declaro que conforme que a ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA, sediada na Av. Brasil BBBl - Bairro Coqueiral - Cascavel Pr, vem

funcionando regularmente nos últimos dois anos.

Salientamos que a referida Associação náo possui inscrição junto ao

Conselho Municipal de Assistência Social - CIVAS e que foi orientada a observar as

exigências constantes na Lei Orgânica de Assistência Social, Lei no 87 42 de

07112193 em seu Art. 9o preconiza que'. "O funcionamento das entidades e

oroanizaÇões de asslslêncra social depende de prévia inscrição no respectivo

Conselho Municipal de ÁssrsÍéncla Social. ou no Conselho de AsslsÍéncla Social do

Distrito Federal. conforme o caso"

Cascavel, 13 de março de 20'19

Hud

Secretário un icipal de

oreschi Júnior

Assistência Social

1:I
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Associação Paranaense das Pessoas com
Deficiência

CNPJ 30.332.4701001-13 Fone (45) 99910-1554

Declaraçáo

A

Câmana [/lunicipal de Cascavel

Pnesidente da Câmana de veneadores

Sr'. Alecio Espinola

Declaro paÍ.a os devidos fins que a ASSOCIAçÁo PABANAENSE DAS PESSOAS

COM OEFICIÊNCIA - APD, sobne o CNPJ 30.332.47010001-13, domiciliada na Av.

Brasil, No 8881 - Bairro Coqueiral - CEP 85807030 Cascavel PR, que os membros da

Diretonia e Conselho Fiscal não são nemunenados, com previsáo estaEuaria, no ArE. 70.

Art.7o

§ 1o. A ASSOCTAçÁO PAFANAENSE OAS
PESSOAS COM DEFIC!ÊNCIA . APD NáO

distnibui entre seus associados, conselheinos,
diretores, empregados ou doadores, eventuais
exceden[es operacionais, bnutos ou líquidos,
dividendos, bonificaçÕes, panEicipaÇÕes ou
pancelas de seu patnimônio, auferidos
mediênte o exencício de suas ôtividades, porém
os aplica integnalmente na consecuçáo de seu
ob jeLivo social.

AtenciosêmenEe

f
cavel 25 de fevereino de 2019

nio da SilvaS n o
Presidente

Ig
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ffiJ*,PP
Associação Paranaense das Pessoas com

Deficiência
CNPI 30.332.47010001-13 - Fone (45) 99910-1s54

Declaraçáo

A

Câmara IVlunicipal de Cascavel

Presidente da Câmara de veneadores

Sr. Alécio Espinola

Declaro parê os devidos fins que A ASSOCIAçÁO PAPANAENSE DAS PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA - APD, sobre o CNPJ 30.332.47O1O001-13, domiciliada na Av.

Brasil, No BBB 1 - Bairno Coqueinal - CEP 85807030 Cascavel PR, que até este momento

náo recebemos venba pública, tanto Í\/lunicipal, Estadual ou Federal.

ALenciosamente.

Cascavel 25 de fevereiro de 201 I

nf IOIV

Presi n

Silva
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CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido da pãrte interessada, que em
datâ de 08 de março de 2018, foi feato o registro do ESTATUTO SOGIAL da:

ASSOCnçÃO PARANAENSE DAS PESSOAS COM DEFtCtÊNGrA - APD sob o no 3.797
dô Livro A-488 de Pêssoâs Jurídicas, Íicando devidamente arquivado nestê ofício os
documêntos exigidos pelos artigos 1'l4e119da Lei 6.015 dê 31 de dezembro de 1.973.

O REFERIDO É VCNO*OE E DOU FÉ.

Cascavel,0S de março dê 2018

EI EI ' Titular
Paula Marchesinr ' Escrevente

tr ane Fantin ' Escrevente

FU 
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8Udcl.tlGXoV. AofirY
ContrôIê:
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ASSOCIAÇÃO PÂRANAENSE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIÂ. APD

ESTATUTO

CAPiTULOI
DA DENOMINAÇÃO. DURAÇAO, SEDE E FINAII

(Artigo 54, I, do Código Civil Brasileiro)

r\'tigo ro. A AssoclAÇÃo PARÂNAENSE D S PESSOÂS COM n CIÊNCIA. ÁPD,
eiro de zooz), comfundatla na forma preüsta no Código Ciúi Brasiieiro (l.ei n.o to.4o6 de ro de ja

tlurrção por prazo indetemrinado, é uma associação ciül de direito privado, eficente e sem Íins
como entidade delucrativos, constituída em assembleia geral no dia zr de setembro de eo

âtendimento, defesa e garantia dos dileitos das pessoas com deficiência, da criança, do
adolescente, do jovem, do idoso e seus familiares e reger-se-á por este Estatuto e demais
clispositivos legais e regularleutos que lhe forem aplicados.
§ ro. Para a definição de deficiência física, visual, auditiva, mental, condutas tÍpicas, de
linguagem, motorâ e múltiplas utilizada neste estatuto, é adotado o previsto no Decreto
Federal 3.zg8/r999 e suâs altera$es.
§ zo. Para a cleÍinição de paratleta utilizado neste estÍrtuto, é adotado a conjugação do termo
âtleta com o termo deficiência, sendo este último preüsto no Decreto Federal 3.e98/r999 e
snas alterações.
§ 3". A ASSOCI^ÇÃO PARÁNADNSE DÁS PISSOAS COM DEFTCIÊNCrA - APD é uma
entidadc que ofercce serr,'iços, onerosa, gratuitamente e permânentes para pessoas com algum
tipo dc deficiência, priorizar.rdo os deÍicientes de baixa renda ou beneficiárias de programas
governamentais e não faz distinção de nacionalidade, sexo, cor, crença política e religião, ou tipo
de deficiência.
§ 4o. r\ AssocrAÇÃo PARANAENSE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCrA - arn
Íuncionará por prazo incleterminado e terá sua sede c foro jurídico na rua Presidente Bernardes,
21oo, CEP 8S8o1-18o, centro, em Cascavel, Estâdo do Paraná.

§ 50, AASSOCIAÇÃO PARÀNAI],NSE DAS PESSOÂS COM DEFICIÊNCIA. ÀPD AtUA NO

telritório do Estado clo Paraná, podendo firmar convênios e desenvolver ações, conforme
previsto neste estatuto.

Ârtigo zo. A ÁssoclAÇÁo PARÂNÂENSE DAS PESSOÁS COM DEFICIÊNCIA - APD tem
por Íinnlicladc.s:
I - Atuar na área da Assistôncia Social no que se refere à proteção soeial básica e especial,
profissionalização e gêração de renda das fan:ílias atendidas;
II - Organizar ôs parâtlctas com vistas a difundir a prática do paradesporto em todas as camrdas da
sociedadc;
III - Promover a assistência social - atendendo a todos os públicos interessados incluindo: crianças,
adolescentes, jovens, adultos, honrens, mulheres, idosos, portadores de qualquer tipo de deficiência
e.todas as milorias da sociedade;
I! - Lutar pela garantia dos direitos de cidadania das pessoas com deficiência, conforme estabelece a
C(nstituição Federal, a Corrstituiçío Estadual do Estado do Paraná e a lrgislação em ügor;
V i- Incentivar e apoiar o aprirnoranrento e a capacitação das pessoas com deÍiciência, atravós da
yürticipação crn cursos, encontros, fóruns, congressos, pesquisas, estudos e outras atividades como a
de participaçío de pâratletâs em competições nacionais e internacionais;
VI - Plonrover a saúde integral visando o desenvolvimento harmônico da pessoa com cleficiência, da
criança, do adolescentc, do jovem, do adulto e do idoso;
VII - Promover a dcnrocratização do acesso a bens culturais, bem como oferecer atiüdades dc
fruição, experimentação e capucitação cultural;
VIII - Realizar ativ'idades de educação, proteção, presenação e recuperação do patrimônio ambiental
visando um desenvolvimento local equilibrado e sustentável;
IX - Reiúndicar, apoiar e realizar ações voltadas para a educação, saúdc, trabalho, reabilitação e
habilitação, qualiÍi er e de turismo;
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X - Promover plogramâ.s ambientais, a defesa, a preservação e conservação do meio ambiente e

inceutivar o desenlolvitnento sustentável;
XI - Promover atiüdades e programas de esporte, lazer e atiüdades recreativas
XII - Promoção programas de deseuvoh'imento econômico e social;
XIII - Promover o voluntariado;
XIV - Promover a segurança alimentar e nutricional;
XV - Promover estudôs e pcsquisas, desenvolvimento de tecnologias alte tivas, promoção e

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e cientÍficos;
XW - A pcsquisa sobre qualidade de üda, prevenção de saúde mental, tra
impulso e transtornos psiquiátricos em geral;
XVII - Promover palestras para a comunidade sobre qualidade de üda, prom o de saúde, cultura,
e-sporte e lazer.
X\IÍII - Plomover atividades educacionais sobre qualidade de üda, promoção de saúde, cultura,
esporte, lazcr e turismo;
XIX - Promover gratuitaniente a saúde como um todo, e na forma mais especiÍica a saúde mental e a
qualidade clc vida;
XX - Promover açôes, programas e atir.idades direeionadas a consecução dos objetivos constântcs
destc Estàtuto;
XXI - Articular com as demais entidatles representativas das áreas de deficiências e dos movimentos
sociais no ârnbito municipal, estadual e federal ações e reinüudicações que üsem à inclusão social;
XXII - Atuar na àefesa e cfetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos,
promoqão da cidaclania, enftentamento das dcsigualdadcs sociais, conforme a l-ei no.8.742, de r993.
§ 10, A ASSOCIAÇÃO PARÂNA-ENSE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APD tTAbAIhA
junto ao individuo, à família e à comunidade, com o objetivo de diminuir as lulnerabilidades sociais,
desenvolvcr potencialidades, adquirir e fortalecer ünculos íamiliares e comunitários.
§ 2o. É também objetivo dâ ASSOCIAÇÃO PÁRÂNÂENSE DÂS PESSOAS CoM
DEFICIÊNCIA - APD, como filosofia da instituição, atuar junto ao seu público alvo, pessoas com
dcficiência, criança, adolescente, jovens, adulto e família, gcrando uma consciância acerca da
sexualitlatle, evitando a inieiação sexual prccoce, a gravidcz, assinr como as doenças sexualmente
transmissír'eis, em especial, a Síudrcme da In:unodeÍiciôncia Adquirida (AIDS) bem como prevenir o
uso de drogas e os impactos da r.iolôncia provocada por tal comportamento ou situação social,
§ 30. A ASSOCIAÇÃO PAR{NAENSE DAS PESSOAS COM DETICIÊNCIA - APD poderá
estender suas atiüdades de atendimento através de serviços de saúde e assistência social,
permanentes ou temporários, ambulatoriais ou internações, indiüduais ou em Erupo,
mantendo, pâra tanto, conrênios com ôrgãÕs públicos ou cmprcsâs privadas.

co
40. As atir.idades crrltLu'ais, esportivas e de lazer terão por foco a constituição de espaços de
nvir,ência, formação pâra a pârticipação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da

autonomia dos de{iiientes, das crianças, dos adolescentes, adultos, familiares e paratletas, a
partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária e as intervenções serão
realizadas como formas de expressão, intera$o, aprendizagem, sociabilidade, prote€o social, e
rendimentos esportivo.

A Bo. No que tange ao tudsmo é objetivo da ASSOCIAÇÃO PARÂNAENSE DÂS
OAS COM DEIiICIÊNCIA - ÁPD congregar os ôrgãos de turismo e entidades afins do
o do Paraná implementando os seguintes serviços:

I - Assessorar os Municípios, entidades públicas e privadas que venham a implantar projetos e
progranlas especiÍicados no plano integrado, desde que enquadrados em suas politicas e
diretrizes;
II - Incrementar a ativiclade turística dos Municípios de sua base territorial de modo a estimular
o espilito de cooperação entre todos os associados e promover a utiliza@o sustentável dos
rccursos naturais, culturais, históricos e gastronômicos existentes;
III - Exercer a lepresentação dos associados perante as organizações estaduais ou federais
relacionados, ou não, com o setor turístico, com objetivo de defender os interesses gerais de seus
associados, sem servir a causas individuais ou particulares;
IV - Contribuir, atrar,és do conhecinrento turÍstico que possui e com a efetiva participação no

m o desenvolümento econômieo, sócio-cultu $aTsiao;
2t8
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V - Participar da correta execução da política turistica do estado do Paraná e servir às
autoridâdes municipais, estaduais e federais como órgão consultivo quando assim for solicitado;
VI - Estabelecer e promover serviços de capacitação financeira e treinamento de recursos
hurnanos locais, além de atuar como fornecedor de mão-de-obra qualiÍi ra o treinamento;
VII - Desenvolver e realizar levantamentos estatísticos para det iodicamente os
dados sócio-econômicos sobre novos investimentos, empregos direto gerados, aportes
fiscais rnunicipais, estaduais e nacionais e fluxo turistico, pro o intercâmbio de
conhecimentos e a elaboração de um banco de dados sobre a r
disposição dos interessados;

turística que ficará à

XIII - Desenr.olver, pcriodicamente, campanhas de publicidade para r à atividade turísticâ
uma imagem adecluada perante âs comunidades local, estadual e na nal, incluindo todos os
associados, alóm de assessorá-los na elaboração de material promoci individualizado;
IX - Âpoiar a realização de ações que visem o desenvolvimento sustentável nos municípios do
Paraná;
X - Firmar convênios ou contratos e articular-se pela forma conveniente com órgãos ou
entidades públicas e privada.

Ârtigo 40. Átravés de Termos de Colaboração,-Termos de Fomento, Acordos de Cooperação e
outros instrumentos legais, a ASSOCIAÇÃO PARANABNSE, DAS PESSOA§ COM
DDFICIÊNCIA - ÀPD se plestará a receber e atender, dentro de suas possibilidades estruturais,
e de acordo com suas atividades, o adolescente infrator em cumprimento de medida
sociocducativa.

CAPÍTULO II
DAS FONTTS DE R.ECURSOS PÁRA MANUTENÇÃO

(Artigo Sq, IV, do Código Ciül Brasileiro)

TÍTLILO I
DOPATRIMÔNIO

Artigo 50. O patrimônio da ASSOCIAÇÃO PARANA.ENSE DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA - ÁFD será constituido de bens móreis e imóveis que lhes serão destinados e/ou
adquiridos com recursos próprios e através de doações,
Parálgrafo único. No caso dc dissolu$o da entidade o respectivo patrimônio liquido será
transferido à outra pessoa jurídica, preferencialmente que tenha o nresmo objetivo soeial.

1'i'TULO II
DAS R.ECEITÂS

go 60. Consütuenr receitas:
a) ntribuições dos associados, pessoas fisicas ou jurídicas;
b) xas e rcnuneração de seus serviços, eventos e pubiicações de interesse;
c) ções, doações, legados e subrenções;

ntlimentos de aplicações fi nancciras
das de bens patrirnoniais, assinr como provenientes de prestaSo de atividades ou serviços.

f,) recursos de capital, inclusive os resultantes de conversão em espécie de direitos de bens,
g) recursos oriundos de convênios, acordos e contratos.
h) eveutos organizados pela associação;
i) verbas de instituições Íinanciadoras de obras sociais e afins;
j) por meio de renúncia Íiscal de pessoas fisicas e jurídicas.

TÍTULO III
DAS DESPESAS

r\rtigo 70, Consid

i

)
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-sc despesas:
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a) Pâganiento de impostr.rs, aluguéis, salários e gastos indispensár,eis à manutenção da entidade.
b) Conscrvação dos bens da entidade.
c) Aquisição de materiais de expediente.
d) Custcio de atiüdades Íins, organizadas pela entidade.
e) Gastos com publicidade da entidade e com seu órgão oficial.
f) Realização de projetos educacionais.
g) Transportes, estadia, diárias e outros custos para viabilização de proj os
h) Ajuda de custos em serviços wentuais, na elaboração e execução de proje
i) Aquisição de bens móveis c imór'eis, destinados ao patlirnônio da entida
§10'A ASSOCIAÇÃO PÂNANAENSE DAS PESSOÁS COM DE CIÊNCIA . APD não
distribui eutrc seus associados, conselheiros, ditetores, empregados doadores, eventuais

pações ou parcelas decxcedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, boniÍicações,
scu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, porém aplica integralmente na
consecução de seu objetivo social.
§ a". Nó dcse nvolürircnto de suas atividades, a ASSOCIÂÇÃO SE DÁS PESSOAS
COIU DEFICIÊNCIA - APD obscrvará os princÍpios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e cla eficiência e não fará qualquer discriminaSo de raça, cor, gênero ou
rcligião.

CAPÍTULO III. 
DOS DIREITOS E DEI'ERES DOSÂSSOCIADOS

(Artigo s+, III, do Código Civil Brasileiro)

.TiTULO I
DOSASSOCIADO§

Ârtigo 80. O quadro social é constituÍdo por número ilimitado de pessoas, maiores de 16 anos, sêm
distinção de nacionalidade, sexo, cor, credo religioso ou politico, distribuído nas seguintes categorias
de associados:
a) Fundadores;
b) Efetivos;
c) Colaboladores
d) Contribuinte;
e) Bcnernéritos;
Í) Paratletas.
§ ro. Os associados Fuudadores são aqueles presentes na data da fundação da enüdade, tendo
assinado o livro dê presença.
§ eo. Ássociados Efetivos são aquelas pessoas que subscrsverem pedido de admissão e forem
aprol'ados pcla maioria iimples da diretoria.
§ go. Associados Colaboradores são as pessoâs que venham a contribuir na execuSo de projetos e
na realização dos objetivos da ÂPD, sem remuneração, podendo participar de reuniões e
Ásscmbleias com direito a voz, porém, não terão direito a votâr e ser votados antes de completar
r(unr) ano de associado eolaborador.
§ 40. Associados Contribuintes são os que, mediante conüibuição financeira regular estipulada pela
diretbria se arrolârem como tais c forem regularmentc recebidas pela Dirctoria sendo que somente

Ê\+
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pod o ser votados após 1 (um) ano sern nenhuma irregularidade ou ações que desaboncm sua
illte ção total ao quadro de associados com plenos direitos de votâr e ser votado.

Associados Beneméritos são os que se distinguirem pela prestação de serviços relevantes à
dos deficientes fisicos, a juízo da Assentbleia Gcral.

§ 60. Associados Paratleta são os que, independentemente da deficiência e da idade associam-se ao
qLradro paradesportivo dc APD.

TÍTULOU
DOS DIREITOS tr DEVERI]S DOSÁSSOCIADOS

Artigo 90, São direitos do associado:
a) votar e ser vota

)
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para o cargo de Dircção

J

i



b) propor a adnrissão de associados.
c) discutir e votar nas Assembleias Gerais.
d) representar e oferecer sugestões à Diretoria, no interesse da associação.
e) aprcsentar, discutir e votâr nas reuniões convocadas para tal Íim.
Í) frequentar a sede da entidacie e utilizála para receber pessoas com a
trâtar, sempre que as acomodações da sedc o permitirem e desde que de
o regimento interno.
g) utilizar-se dos serviços oferecidos pela entidade, mediante reco
remuneraSo, na lbrma Íixada pela Diretoria;

nto da respectiva

l'arágraftr único. Somente o associado quite com suas obrigações Íin
dircitos prer.istos neste artigo.

Artigo ro. São deveres do associado:
a) obsenar os prcceitos da ética csportiva.

poderá gozar dos

b) aceitar e cxercer, salvo justo motivo, os cargos e funções para os quais for eleito ou uomeado.
c) acatar as deliberações emanadas do-s órgãos competentes;
d) pagar pontualmente suas contribuições;

CAPÍTULO TV
DOS REQUTSITOS pÁRÁ, ÂDMTSSÃO, DEMTSSÃO E EXCLUSÃO DOS ÂSSOCTADOS

(Artigo 5q, II do Código Ciül Brasileiro)

Àr'tigo rr. A admissão dc associado será proposta mediante o preenchimento de formulário próprio
pelo interessado e aprovada pcla Diretoria.

Ártigo re. Â inobservância de qualquer dos deveres e obrigações consignados neste Estatuto
cônstitui justa causa para a aplicação, aos associados de qualquer c2tegoda, das seguintes
penaliclades:
a) advertência;
b) celsura;
c) suspensão;
d) exclusão.

Artigo 18. As penas de advertência e censura, suspensão e exclusão serão impostas pela Diretoria,
que decidirá pela maioria absoluta dos seus membros, assegurado, previamente, o direito de defesa
do interessado.

Ártigo r4, Da decisÍo da Diretoria que aplicar peoalidade, câberá, sempre, recurso à Assembleia
Ccral, se assinr o rcquerer o associado punido, no prazo de 15 (quinze) dias da ciência da decisão.

Artigo 15. O pagamento pontual das contribuições constitui requisito essencial para a manuten$o
da condição de associado, acarretando o inadimplemento dessa obrigação a automática suspensão
do associado.

CAPÍTULOV
D^CONSI'ITUrÇÃO E rrtrNCrONÂMDNTO DOS ÓRGÃOS DELrBEIqI*TTVOS E

ÂDMINISTRATIVOS
(Artigo 54, V, do Código Civil Brasileiro)

Artigo 16. São órgãos de adnrinistração:
a) Asscrnbleia Geral
b) Diretoria
c) Conselho Fiscal.

TÍTULO I
DAS ASSEMBLÉIA§ GERAIS

tenha assuntos a
ã eventua l, observado

s/8

>i

/,
V'/r,i- ,..1-\.--\i ç[n

)



Artigo 17. As Assembleias Gerais reunir-se-ão quando convocadas pelo Presidente, seja por
dcliberaqão próplia, seja por determinação da maioria absoluta de mcmbros da Diretoria ou por
solicitação de, pclo menos, 3/5 dos associados efetivos, quites com a Tesouraria e no gozo de seus
direitos.
Parágrafo único. A Âssembleia Geral Extraordinária somente poderá delib so e os assuntos
expressâ e claramente mencionados na convocação.

Artigo 18. As Assembleias Gcrais serão convocadas através de Edital afixado
com antecedência mínima de sete dias.

Parágrafo único. A Assenrbleia Geral Extraordinária funcionará, em prim
naioria absoluta de associados cfetivos quites e no gozo de seus direitos
qualquer núrnero.

sede da entidade

i.

Artigô 19. As Assernblcias Gcrais Ordinárias funcionarão com qualquer nú ero de associados
quites com suas contribuições e no gozo de seus direitos, mediante uma só con ção.

convocação, com
em segunda, com

Artigo 2o. Conrpete, privativameute, à Assembleia Geral Ordinária:
a) clcger os rncurbros da Diretot'ia;
b) apreciar o relatório da Diretoria e aprovar ou uão a prestação de contas e o balanço rcferente ao
exercício anterior;
c) invalidar as resoluções da Diletoria que üolarem os Estatutos Sociais;

Artigo zr. Compete, privativamcnt€, à Ássembleia Geral Extraordinária:
a) Altcrar os Lstatutos Socii,risi
b) deliberar a dissolução da ÂSSOCIAÇÀO PARANAENSE DAS PBSSOAS COM
DtrFICIÊNCIA - APD e dccidir sobre a Iiquidação e destino do acervo social, devendo o
pltriruônio social, em qualquer câso, re\.erter para instituiSo filantrópica, devidamente registrada
perante as autoridades compctcntes.

TÍTULO II
DADIR-ETORIA

Artigo rz. A Diretoria con:pôe-se de três mernbros: Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral,
cleitos para um mandato de quatro anos, dcntre seus pâres, pela Assembleia Geral, permitida
reeleição para o rnesnro cargo.
§ ro. A elcição será fcita por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, ou por aclanração cnr
.dssembleia Geral.
§ zo. A Diretoria eleitd iniciará seu mandato imediatamente à eleiqão e posse.

Artigo 25. Compete à Diretoriâ:
a) administrar os bens e sen'iços da Entidade;
b) zclar pelo fiel cumpriurento dos Estatutos;
c) cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria, quando couformes à
lei c aos Estatutos Sociais;
d) elaborar preüsão orçameutária, rclatório circunstanciado de suas atir.idades, balanço e prestação

e contas do exercício findo;
c ciccidir sobre adrnissões dc associados;
1) <1r,ertir, censurar ou suspender associado, promover a sua exclusão e suspender a prestação de

os àquele que atrasar por 90 (noventa) dias o pagamento da contribui$o devida;
:olnover a publicação de rcvistas, boletius e outros üabalhos de interesse;

aprovar tabelas de preços de sen iços prestados a associados e fixar taxas de expediente;
i) prourover a realização dc debates, conferências, reuniões, cursos, congressos e outras atividades
aÍins;
j) estabelecer relaçõcs com entidades nacionais e estrangeiras representativas;
k) esturiar, propor e executar, dentro das suas atribuições, medidas de caráter administrativo,
fiuancciro e econômico;

?
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Ârtigo 24. Compete ao Presideute:
a) represcntar, aliva c passivamcntr', a ASSOCIAÇÀO PAIÁNA,ENSE DAS PESSOAS COM
DEFiCIÊNCIA - ÂPD cur juízo t.ru fora dele;
b) assinar chequcs indiüduaLnente e movimentar contas bancárias;

assinar indilidualmente os contratos que obriguem a A§SOCIÁ.ÇÃO PANANÂNNSE DAS
I'DSS OAS COM DEFICIÊ NCIA - APD e quaisquer ordens de moümenta fundos sociais,
inclusive chcques ou levantamento de depôsitos e qualquer espécie de tí uções judiciais,

c)

ordens de pagamento, preüsões orçamentárias, balanços, balancetes e relatóú
d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
e) convocar e presidir as Assembleias Gerais;
fl nomear e dar posse âos Diretoresl
g) devidarnente autorizado pela Assembleia Geral, contrair obrigaçôes,
direitos, dispol do patrimôni<l social ou por qualquer forma olLerá-lo;

ancelfos;

sigir, renunciar a

7t8

Âr.tigo 25. O Vice-Presidentc substitui o Presidente, nos cusos de im
succde-lhc, no de vaga.

cnto ou licença, e

Par:lgrafo único. Competc ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente, desempenhando as
atribuições que este lhe cometcr.

Ártigo 26. Compete ao Secretário Geral:
a) superinteuder os trabalhos da Secretaria, da Sede Social e dos diversos Departamentos, propondo
à Diretoria as providências adrninistrativas e disciplinares necessárias à sua eÍiciente organiza$o;
b) redigir e assinar a correspoudência de mero expediente;
c) organizar a pauta e a Ordem do Dia das reuniões da Diretoria;
d) lavrar e subscrever as atas das reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais;
e) proceder à leitura dâs atas e papéis do expediente, nas reuniões da Diretoria, bem como nas
Ássembleias Gerais;
f) substituir o Vice-Presidente, nos casos de licença ou impedimento;
g) furnecer ao Presidente todos os dados referentes à Secretaria, a Íim de que possa elaborar o
relatório anual;
h) supcrintender os serviços gráficos e as publicações editadas pela Entidade;
i) admitir e deniitir empregados, ad referendum da Dirctoria, bem como conceder-lhes férias e
licenças.

TÍTULO Iu
DO CONSEL}IO FISCAL

Artigo 27. O Consellio Fiscal será constituído por dois membros, eleitos pela Assembleia Geral, cujo
nraudato será coincidente com o mandato da Diretoria,

Altigo 28. Compete ao Conselho Fiscal:
examinar os livros de escrituração da entidade;

b) pinar sobre a aquisição e aliena$o de bens.

)
)

CAPITULOVI
DAS CONDrÇÕES PARA ÂITERÂÇÃO DASJDTSPOSTçÕES ESTArrrTr(RrAS E

DISSOLUÇAO
(tutito 54, VI do Código Civil tsrasileiro)

Artigo 29, O cxercício social coincidc com o ano civil.

Artigo go, Os associados não respondem subsidiariamente pelas obriga$es sociais.

Artigo 3r, Não são remuneradas as funções eletivas ou nomeadas pela Diretoria.

ATtigO 32. A ÁSSOCTAÇÃO PÁRANÂI]NSE DÂS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APD, POT
dcliberação da ria, pode tcr frurcioniirios com r'ínculo empregaticio.
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§ ro. O regime trabalhista é o da CLT ou outro convencionado em convênio, contrato, parceria ou
acordo, sendo que as atribuiçõcs, carga horária, remunemção, entre outros, serão definidos no ato
da contratação e levado ao conheeimento dos associados.
§ 20. A ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS PE,SSOÂS COM DEFICIÉNCIA. APD POdC
contâr conr a prestação de sen'iços de pessoal colocado à disposição pelo
órgãos respeitada a legislação pcrtinente.

Àrtigo 33. Dissolver-se-á a cntidade quando, por necessidade perman te, nrotivada pela
inrpossibiliclade de sua manutcnção ou do cumprimento de suas finalidades, decidirem os seus
associndos, rcuuidos em Assenbleia Gcral Extraordinária, especialmente con cada por edital de
convocação constando corno ordem do dia a dissolução da ASSOCIAÇÃO DAS
I'ESSOT\S COM DEIIIC IÊNCIA - APD e com aprovação de no mínimo 3/5 quintos) do seu
quadro associativo com direito a voto e o seu patrimônio dcvcrá ser destinado outra entidade com
a nrcsma {inalidade social.

Artigo 34. As el,entuâis altcrações do presente Lstâtuto, no todo ou em parte, deverão ser
procediclirs en: Assembleia Geral espccialmente convocada para esse fim, em atendimento expresso a
cste Estatuto.

associados, em r.inte e urn c setcmbro de eorT (zr.o9.r7) e entra em vigor após o seu registro no
Cnrtôrjo de I{c

n
ro de os c Documentos, revogando-se as disposições em contrário.

0/t(?) t2üiB

Altigo gS. Este Flstatuto redigido nos termos do Código CMI Brasileiro (ki n.o r.o.4o6 de ro de
janeiro de zooz), e demais legislaçõcs pertinentes, foi aprovado em assembleia realizada pelos

blico ou outros
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE FUNDAçÂO, LEITURA E APROVAÇÂO DO
ESTATUTO; ELEIçÃO E POSSÊ DA DIRETORIÀ
.Aos vinte e um dias do mês de setembrô do ano dois mil e dezessete (21.09.17), conforme EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, ASS|NAdO PE lo Presidênte dã Comissáo
Provisôria de Fundação, Marcos Antonio da Silva, reuniram-se, às 20 horas 0ominutos,
Bernardes,2l00, CEP 85801-180, bairro CentÍo, em Cascavel, Paraná, diversas pess
Ílm de deliberarem sobre a seguintê oÍdem do dia: Fundaçâo de uma Associaçáo
deíiciência no Estado do Paraná, Leitura e Aprovaçáo do Estatuto, Eleiçáo e Posse da
Fiscâ|. A Assembleia Gêral foi conduzida por Marcos Antonio da Silva, que convidou a

a e Conselho

Sotel, para secretariar os trabalhos. Na sequêncie, o PÍesidente da Assembleia Ge
, Nivaldo Missio
lExtraordiná[ia

declarou aberta e instaladê a Assembleia Geral. Em seguida, conforme a ordem do dla, o

Presidente
ressadas a
ssoas com

residente iniciou
s deficiêntes no
dos direitos de

a discussão aceÍca da propostâ de criaçáo de uma associação que reunissê as pe
Estado do Paraná interessadas para fundarem uma associação para Lutar pela garant
cidadania das pessoas com deÍiôiêncie, conÍorme estabelece a Constituiçáo Fe , a Constituição
Estadual do Estado do Paraná e a Legislaçáo em vigori PÍomover a saúde integral visando o
desenvolvimento harmônico dâ pessoa com deficiência. da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e
do idoso; - lncentivar e apoiar o aprimoramênto e a capacitaçáo das pessoas com deflciência, atràvés da
participaçáo em cursos, encontros, fóruns, congressos, pesquisas, estudos e outras atividades como a de
participaçáo de paÍatletas em competiçôes nacionais e internâcionais; Articular com as demais entidades
representativas dâs áreas de deÍiciências e dos movimentos sociais no âmbito municipal, estadual e federal
ações e reinvindicaçóes que visem à inclusáo social e atuar na deíesa e efetivêção dos direitos
socioassistenciais, construção de novos direitos, prômoÇão da cidadania, enfrentamento das desigualdades
sociais, conforme a Lei no.8.742, de 1993. Diversos participantes sê maniÍestaÍam favoÍáveis à criação.
Dando pÍosseguimento, o PÍesidente colocou em votaçáo a pÍoposta de fundação da Associaçáo
denomrnada ASSOCTAÇÁO PARANAENSE DAS PESSOAS COM DEFtCtÊNCtA - APD, quândo os
presentes, por unanimidade votarâm a favor, cuja área territorial terá como base o Estado do Paraná e sede
em Cascavel. Passou-se, em seguida, à leitura da proposte dê Estatuto e, em seguida íoi discutido, item por
item, o pÍojeto de Estatuto, que íoi aprovado por inteiro, por unanimidade e, que passa a lazet parle
integrânte desta ata. Dando prosseguimento, a Presidente abriu a discussáo quanlo á Formaçáo de
Chapas, EleiÇão e Posse dos cargos da Oiretoria. Por sugestão da Assembleia, decorreram as
apresentaçóes dos nomes interessados êm compor os cargos da Entidade, restando os trabalhôs
suspensos por í0 (dez) minutos, para apresentaçáo de chapas. Decorrido o prazo, Íormou-se uma única
CHAPA, composta pelos seguintes associados, a seguir qualificados: Para a Diretoria: Presidente: Marcos
Antonio da Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da RG no 5.545.238-5 SESP PR e inscrito no
CPF sob n" 849.73'l.969-91, residente e domiciliadô na Rua Alfredo Dalminã, 250, Sáo Cristóvâo, CEP
85813-1'10, em Cascavel, Paraná; Vice Presidente: Lauri Albino da Silva, brasileiro, casado, motorista,
portador da RG no 5.923,321-1 SESP PR ê inscrito no CpF sob n" 982.721.95S-68, residente e domiciliado
nâ Rua Presidente Zacarias, 136, Bairro Pêriolo, CEP 85817-430, em Cascavê|, Paraná; Secretário Geral:
Nivaldô Missio Sôtel, brasileiro, casado, comerciante, portador da RG n" 5.222,397-0 SSP-PR e inscrito no
CPF n" 835.220.429-72, residente e domiciliado na rua Fagundes Varela, 1628, CEP 85807-480, em
Cascavel, Paraná; Para'o Conseiho Fiscal: Augusto Cesaí Villaca e Frâncismar foÍmentâo. O PÍesidente
dos trabalhos apresentou aos pÍesentes a importància da composição apÍesentada e estabeleceu a
oportunidade dê todos estarem esclarecidos sob a forma de votaçáo, a qual fora apÍovada como sendo
abeíta e nominal. Em seguida colocou em votaçáo a Chapa apresentada a qual foi aclamada e eleita por
unânimidâde. Na sequencia, o Presidente da Assembleia Geral Extraordinária proclamou o resultado e
deu posse aos eleitos, Em seguida, já como Presidente Eleito e Empossado da ASSOCIAÇÃO
PARANAENSE DAS PESSOAS COI\I DEFICIÊNCIA - APD, Marcos Antonio da Silva, nominou os
integrãntes da Dirêtoria sêndo os seguintes: Para a Diretoria: Presidente: Marcos Antônio da Silva, Vice
Presidente: Lauri Albino da Silva, Secretario Geral: Nivaldo Missio Sôtel. Para o Conselho Fiscal: Augusto
Cesar Viliaca e Francismar formentâo, os quais cumpriráo mandâto de 2'1 de setembro de 2017 a 2'l de
setembro de 2021. Em seguida, como nada mais havia a ser tratado e como ninguém quis fazer uso da
palâvÍa, os tràbalhos foram êncerrados e eu, Lauri Albino da Silva, Secretário Gêral, lâvrei a presente Ata,
que foi lida, achada conforme e aprovada por unanimidade sem emendas, e, vai assinada mim ê pelo
Prêsidêntê
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Comprovante de lnscrição e de Sítuação Cadastral

Contribuintê,

Confira os dados de ldentiÍicaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização câdastral.

A informagão sobre o porte que consta neste comprovante é a declarâda pelo contríbuinte.

.dAr
§wWi:/

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERo DE INSCRIÇÁO

30.332.470/000 Í.13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OÂTÂ DE ÀBÉRII'RÁ
08/03/2018

NÔME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS PESSOAS COM OEFICIENCIA . APD

DO ESTASELECIÍ\4ENÍO (NOME DE FANTASIA) PORTE

OEMAIS
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A presente Certidâo é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissáo da mesma

I CONTRIBUINTE I

Côdigo:

Nome/Râzâo

CNPJ/CPF:

473533030

APO- ASSOCIAÇÀO PARANAENSE DAS PESSOAS COM DEÊICIÊNCIA

30.332.470/000'1-'t 3

I FINALIDADE I

Código:

Nome/Rêzão:

CNPJiCPFT

Endereço:

Complemento:

EairÍo:

Cidâde:

473533030

apo- assoclÂçÃo PARANAENSE oas PEssoas coM oEFlcrÊNclA
30.332.470/0001-13

AVENIDA BRÂSIL.888í

COOUEIRAL

Cascavel - PR

CEP:85.807-030

Juridico

CeÍtiÍicamos que até a presente data não existem débitos tributários

Esta cêrtidão compreende os Tributos Municipais (lmposto sobre Serviço - lSSQN, Alvará), lmobiliários

(lmposto PÍedial Têrritoriâl Urbano - |PTU, lmposlo sobre a Transmissão de Bens lmóveis lntêr Vivos - lTBl e

Contribuição de Melhorias), Taxas de Serviços e outros débitos municipais.

Câscavel,28 de fevereiro de 2019.

A autenticidad€ desta certidão deverá ser coníirmada na página da PÍeíeituÍa
https J/cascavel.alendê.neV#!/tipo/serVico/valoí3 1 /padrao/1/load/o
Código de Autenticidade: WGT211202-000-NYOSKC-28S064864

Ruâ Paraná, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-0í 1 - Cascavel - PR
Home-pagêi http J/w\rw.cascavel.pr.gov.br

N" 2032s/2019

I REOUERENTE ]

I INFORMAÇÕES ADICIONAIS ]

Com a localização acima dêscrita, fica Íessalvado o direito da Íazenda Pública Municipal dê cobrar débitos

posteriormente conslativos, mesmo reÍerente ao pêríodo nesta cêrtidão compreendido.
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Associação Paranaense dasPessoas com
Deficiência

cNPJ 30.332.4701001-13
neuróRro

Com o objetivo de organizar as equipes, e conseguir um nível de interação
dos integnantes e público alvo, pr^omovendo a melhonia da qualidade de vida dos
panticipantes do projeto.

Para o desenvolvimento das atividades utilizanemos a cozinha da
ASSEBVEL e os Garnos dos colaboradores do projeto.

2018

Preparo:
Cozinheina: Teneza
Auxiliar: Luiz / Bosane / lVlancos AnEonio / Jose Carlos / Flubilar / Herminda
Fotos:

Entnegal
Entregador: Diego
Auxilian: Jose Carlos
Fotos:

t

Q

L'

Avenida Brasil 888'l Sala 02 - CEP 85807-030 - CoqueiÍal - Cascavel- PR
(45) s306-0430 (45) 99910-1554

apdcascavêl@qmail.com
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Belatório genal até 1410212019

ASSEFVEL 15

2S

lVlanco Antonio da S ilva
(451 99S10-1s54
Pr-esidente - APD
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í
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Data Local do Preparo Voluntario Oüd. ManmiEas
ASSEFVEL 4 15

o41o712019 ASSEÊVEL lo 20
1 1lO7l201B ASSEFVEL 7

6
ASSEBVEL B 27

01/08/2018 ASSEFIVEL I 30
ASSEFVEL I 30

15/08/2018 ASSEFVEL 7
2?lo1l201B ASSERVEL 7
29lOBl201A ASSEBVEL I

121O912014
ASSERVEL
ASSEBVEL 11 40

1 9/09i201 I ASSEBVEL 10
26tDg12018 ASSEFVEL s 50
03/1 01201 I té 50
10t10t2018 ASSERVEL 10 50
171101201A 12 55
24t10t2018 ASSEFVEL 11

31110t2018 ASSEBVEL s
0711112018
14/1112018 Cap, Nos. Senhora das Graças 17 70
21111lzUA Cap. Nos. Senhona das Gnaças 20 70

80?At11t2018 Cap. Nos. Senhora das Graças 21
Cap. Nos. Senhona das Graças 23 85

12112/2018 Cap. Nos. Senhona das Graças 21
1911212018 Cap. Nos. Senhora das Graqas ?5 90

100
100

0s/01/201 g Cap. Nos. Senhora das Gnaças tb
161O1t2019 Cap. Nos. Senhora das Gnaças 25
23tO112015 Cap. Nos. Senhora das Graças 1B
30/01/201 I Cap. Nos. Senhora das Graças 2A
06/02/201 S Cap. Nos. Senhora das Graças 23
1310212019 Cap. Nos. Senhora das Graças

10

ASSEFVEL

ASSEBVEL

Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR
(45) 3306-0430 (45) 99910-1s54

aDdcascavel@omail.com

0s/09/201 B

ASSEFVEL
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ASS()CtÂÇ^O PÂRÀNÁENSE
r)E DlrrclENl[S

1310212019 Voluntários Servindo as fi/armitas

Voluntários Servindo lVoradores da Comunidade

Voluntários Servindo fi/oradores de Rua

Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavet - pR
(45) 3306-0430 (45) 99910_1554

apdcascavel@omail.com
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PROJETO SOCIAL

MAOS QUE AQUECEM

ASSOCIAÇAO PARANAENSE
DE DEFICIENTES

CASCAVEL - 2018
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Associação Paranaense das Pessoas com
Deficiência

cNPJ 30.332.4701001-13

'1. TDENTTFTCAçAO UNTDADE EXECUTORA

Razão Sociall APD - Associação Paranaense das Pessoas com Deficiência
C. N. P. J. : 30.332. 47Ol0001 - 1 3
Endereço: Flua Presidente Bernardes - 21 00 CEP 85.801 -1 80 - Cascavel - PFI

Tel.: t45) 3306-0430
e-mail.:

Representante Legal: ÍVlarcos Antonio da Silva Presidente
c.p.F. 84S.731 . S63-91 H. G s. s45.238-5
Tel t45l 3306-0430 t45l 99910-1554
casadecadeinadenodas@gmail. com

Duraçáo Proieto I n icio Term ino l
í 2 meses 24106.12014

2. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

A APD é uma entidade que pnesta senviços à comunidade
Pananaense, e negião de abnangência desde 2016, a APD tem pon finalidade:
- Buscan habilitação e reabilitaçáo, tÍ'einamento, formação pnofissional,

educação integnal, assistência e pnomoçáo humana.
-Servir de apoio às pessoas com deficiência física iunto à comunidade,
pnocurando eliminar banneinas físicas, sociais, cultunais, legais, psicológicas e

religiosas existentes ou que venha existir'.
-Fomentan a união entre as entidades repnesentantes das pessoas com
deficiência física, buscando atuan em conjunto pana solucionan questÕes em

comum.
-lncentivar a prática esportiva, recneativa, de lazen e cultunais.
-Lutan pela ganantia dos direitos de cidadania das pessoas com deficiência
conforme estabelecido na constituição fedenal, estadual, lei ongânica municipal
e demais legislaçoes vigentes no país.

Histórico da lnstituição
Cniada em 21 10912016, não possuímos sede pr'ópnia, tendo como ponto

de neferência decorrente de uma panceria finmada no ano de 2017 a empresa
Casa de Cadeira de Bodas.

Desde sua fundaçáo a entidade vem atuando na área educacional,
contÍ'a turnos escolanes, quebna de banreiras anquitetônicas bem com
banreinas do pneconceito e da segregaÇáo, com parcerias com instituiçÕes
ensino como UNIVEL e UNIPAF,

APD

em
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Na culEura com proleto de dança em parcenia com a secretaria de

Cultuna .

E diversos pnojetos de tais como doaçáo de cadeira de nodas, doação de

cobeÍ'topes sempre com a colabonação da sociedade civil.

3 - Obietivo Geral

Este projeto tem como objetivo ser uma fernamenta de enfnentamento da

situaÇão social desfavonável vivido por pessoas em situação de nisco e
vulnenabilidade da cidade Cascavel, situaqão esta bem obsenvada em suas
aLitudes de desagnegaçào familian e comunitária, preconceito que propiciam
escolhas de caminhos de exclusão, como estampada nos monadones de nua que

não tem o mínimo necessário pêna que atenda os nequisitos da dignidade
humana na cidade de Cascavel

Despentan a solidaniedade nas pessoas que participam do pnojeto,

oopontunizar através desta experiência, neavivar valones aos inLegnantes do

pnojeto a muito esquecidos tais como: Amon ao próximo, solidar^iedade,

companheirismo trabalho em grupo e principalmente abrir máo de si mesmo em
prol de alguém que necessita, in cent iva ndo o protagonismo para uma melhon
qualidade de vida,

4 Obietivos Específ icos

Desde muito tempo tem-se o tnabalho em equipe como meio de apnoximaçáo da

sociedade e da cultuna. Neste sentido, a apnendizagem do trabalho em equipe

como cozinheiros sociais se constitui numa experiência bastante nica como
pnessuposta do seu ensino. Considerando que toda aprendizagem se dá a partir'
da açáo, como afirma Piaget, o tnabalho como cozinheir^os e auxilianes de

cozinha, deverá sen um aprendizado significativa, pois possibilita ao individuo

construin o conhecimento de maneina consistente e pnodutiva, uma vez que a

apnendizagem pnática se constitui como aliada ao pnocesso de aprendizagem.
- Desenvolven a sensibilidade e o amon ao próximo; ._;-, 

=.-- Conhecer a si mesmo e seus limites i ('lt'ç2à';l (\ .l
3 \ 

^r/

Ass(rc1ÁçÀO P,\RÀNÁE:,r§E

í - Titulo do Proieto:

MÃOS CUE AGUECEÍV _ 2018

2 . Equipe Técnical

Nome:

Formação:

Telefone:
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- Estimular o tnôbalho em equipe e fomentan a amizade e senso de pnoteçao

muf ua;
- Desenvolver a sociabilidade, participando do tnabalho em grupo, oportunizar o

desenvolvimento da concentnôÇao, atenÇáo, criatividade e cooperaÇao;

5- Beneficiários
Também conhecidos como sem-teros, mendigos, pedintes, andanilhos,

indigentes, manginal, o monadon de rua faz pante de um fenômeno das grandes
cidades do mundo. Encanado como um pnoblema social, esLá pnesente em
pnaticamenEe todos os países como um indicadon de desaiuste ou reflexo das
condiçóes econômicas. Ele faz parte de um gr^upo que, pon vários motivos, está
na Í'ua, tornando-os assim uma população heterogênea. Ele não se vê como
cidadáo, como alguém que tem dineitos. Ele é totalmente despnovido

economicamente, socialmente e culturalmente.

6 - Abnangêncía

7 - justificativa

Cascavel, município com 66 anos, conta hoje com aproximadamente
32O.0OO habitantes, dos quais 3.000 pessoas vivem nas nuas de cascavel
segundo senso do IBGE DE 2010.

De acordo com o Censo do lnstituto Bnasileino de Geogr afia e Estatística
tlBGEI de 201 2, existem cenca de 1 , B milhão de monadones/as de rua em todo o

tenrilório brasileino, o que nepresenta cenca de 0,60/o a 190 da populaçáo. Em

quatno anos, o númeno de pessoas nessa situaÇão aumentou 10o/0.

O Projeto IVÃOS GUE AGUECEM, visa atenden os monadores de nua em

sua necessidade básica que é alimentan-se, e também despertar nas pessoas
que fazem pante do projeto bem com amigos parentes, colaboradores e

simpatizantes a consciência do ajudan da solidariedade e do amor êo pnóximo,

I - Parcerias

PD

José Car^los 98431 -390S
N/lancos 3308-0430

Coondenador^

Ponto Ref.

Cozinha

I - Metodologia

Primeir^a etapa:
.!. Onganizan os colabonadores

Lady

Este projeto tená como abnangência a cidade de cascavel.

Sociedade Civil Organizada NÃO GOV

Casa De Cadeira De Bodas NÃO GOV

Associaçáo da Cancelli NAO GOV

.+

/..f..'FÀà
'tÀ^p
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Segunda Etapa:

Becolhimento das doaçóes: Criação e manutenÇão de equipe nesponsável pela

coleta e incentivo as doaçôes,
Equipe de Gozinheiras: Onganizan uma equipe penmanente de cozinheinos pana

que o projeto tenha seu alcance sem internupçÕes.
Equipe de Entrega: Equipe Responsável pela localização e entnega da sopa e
dos demais produtos disponíveis no ato da abondagem.

Íenceina Etapa:

.l Avaliaçao de nesultados - trimestralmente
* Feedback com equipe

10 - Indicadores Oualitativos E Quantitativos.

Metas Oualitativas:

Adequan, tneinan e entnosan as equipes de modo a conseguin um nível de

interaçáo entre a equipe e o nosso publico alvo seja satisfatónio para o bom

andamento do projeto.
Pnomover a melhoria da qualidade de vida deste gnupo de pessoas

participantes do pnojeto.

Pnomover mecanismos de avaliaçáo através de nelatór'ios elabonados mensaÍ

e semestnalmente pela coordenação técnica sobne o andamento da melhora da

autoestima do publico alvo:

a) Fnequência dos lndivíduos as açÕes

b) Tipos de alimento nutricionars tnabalhados
c) r'esultados e evolução e da auto estima
dJ contnole das novas adesÕes:

Utilização destes dados avaliados para fins de divulgação científica, dentno da

etica legal e com o consentimento dos participantes.

Metas Quantitativas:

Realizar atividades 1 vezes por semana fiL

,,{

\\
l

5

* Definir local para senem feitas as atividade de preparo da sopa
* Anexo I Elaboração de Candápios
.i. Organizar os locais de recebimento de doaçÕes
€. Organizan distribuiÇão das sopas
.! Divulgaçáo ampla do pnojeto.
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INDICADOF: Listas de fnequência.

Pana o desenvolvimento das atividades utilizanemos a cozinha da GAPELA
NOSSA SENHOBA trAS GRAÇAS e os carros dos colaboradones do pnojeto.

Atingin o númeno de 100 (Ceml beneficiár"ios dinetos e 100 (ceml indiretos
neste Primeiro Ano.

INDICADOB: Listas de entnega da sopa.

Atividades

Guanta-feina 6:30 - 17:30 recolha das doaçÕes
7:OO - 22:3O Pnepano do Alimento
3:OO - O''l :00 Entrega da Sopa e demais Objetos

'l 1 - Orçamento

Anexo I - Gardápio

Anexo ll - lnvestimento

Anexo lll - Gustos

Anexo lV - Modelo de Belatório

Anexo V - Ficha de Gadastro Voluntariado,

Anexo Vl - Lista de Pnesença,

Anexo V!! - Galendário 2018

Anexo Vlll - Calendário 2O19

12 - Declaraçáo

ÍVlarco Antonio da Silva

(45199S',I0-1554

Pnesidente - APD

=1
--1

6

DECLABAÇÃO

Na qualidade de representante legal da instituição, declano sob as penas da lei,
que as informaçóes prestadas neste documento são expressáo da verdade e
possuem Fe Pública.

Local e data

Cascavel, 23lO5l2O1B

Ê[m
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ANExo r cnnoÁplo

Sopa para 400 pessoas por mês sendo 100 [/larmitas por semana
+ 01 - Sopa de Legumes

./ 10 kg de canne de frango
r' 04 Cabeça de Alho
r' 05 Caldo de Galinha

/ 01 KS de Coloral
/ 03 Ks de Bepolho
/ 03 KS de Cenoura
./ 03 kg de Batata
r 03 Kg de Tomate
/ 03 KS de Cebola

r' 02 Kg de Abobrinha
./ OZKS de Chuchu
/ OZ Lt de Oleo

/ 01 Kg de Sal

r' Og MaÇo de tempeninho vende

+ 02 - Sopa de Mandioca
/ 08 Ks de Frango
r' 04 Cêbeça de Alho
r' 05 Caldo de Galinha

'z 01 Kg de Coloral
/ 03 Kg de Bepolho
/ Og KS de Cenouna

r' 03 Kg de Tomate
r' 03 KS de Cebola

/ OZ Lt de Oteo

r' 01 Ks de Sal
r' 03 N/aço de temperinho verde
r' OE Kg de Mandioca

+ 03 - Sopa de macarrão / Bavióli
r' OB kg de canne de fnango
/ 03 KS de lVlacarráo/ Bavióli

/ 04 Cabeça de Alho
r' O5 Caldo de Galínha

'/ 01 Kg de Coloral

7
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./ OA KS de Repolho

./ 03 KS de Cenoura

'z 03 KS de tomate
/ 03 kg de Batata
r' 03 KS de Cebola

./ 02 KS de Abobninha

/ 02 KS de Chuchu
/ OZ Lt de Oleo

/ 01 Kg de Sal

/ 03 lVlaÇo de tempeninho verde

* 04 Sopa / ministna
/ 08 kS de canne de fnango

/ 03 Kg Arroz
/ O4 CabeÇa de Alho

/ 05 Caldo de Galinha

r' 01 Ks de Colonal

/ 03 Ks de Flepolho

'/ 03 Kg de Cenoura

'/ 03 Ks de tomate
'/ og kg de Batata
r' 03 KS de Cebola

/ OZ Ks de Abobninha

'/ OZKg de Chuchu
r' OZ Lt de Oleo

/ 01 Kg de Sal

/ 03 Maço de tempeninho vende

ANEXO II INVESTIMENTO

Chaleina 05 lt
360,00

Pnoduto Vln Unit Vlon Total

2 580,00 1 160,00

Panela 20 lt 360,00
1 200,00 200,00

Colhen 6O cm 2 20,00 40,00
1 0Pano de Prato

l{

4,00 40,00

,,.ÍI»\
qü#

Panela 50 lt
1

l

Gtde
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ANEXO lll CUSTO

200,00

200,00
512,00

Sopa para 400 pessoas por mês sendo 1OO N/lanmitex por semana

* Auxiliar

40,00 160,00

36 00

36,00
I Arroz '17,50

46,4

49,60
3,48 55,68

5,80

42,88
73,44
19,20

9

Produto Unid Gtde Vln uir Vlr Total
'{ Gaz Unid 0'1 90,00 s0,00
I Cozin ha Unid o4 50,00
* Cozinheino Unid o4 100,00 400,00

Unid 20 50,00 1.000,00
* Entnegador Unid OB 50,00 400,00
I Carno Unid o4 50,00

40 12,80* Canne Kg

{ Marmitex Fard. o4

{ Colheninha sopa Pcto 4,50
tc 3,00{ Abobr^inha Kg

Kq 05 3,50
* Batata Kg 2,50 40,00
I Cebola Kq 16 2,90
{ Tomate Kg 16 3,10
* l\4acarr'áo Kq 16

* Chuchu Kg OB 2,50 20 00

{ Hepolho Kg 16 2,60 41 ,6

I I\,4 olho de Tomate Kg ,I 
O I 7,50 75,00

tr Alho Kg_
Kg

o3 15,00 45,00
* lVlandioca OB 430 34,40
I' Olho

* Sal

LI 05 4,25 1?,75

Kg

I Caldo de Galinha Tble 20 0,50 10,00
I Cenoura Kg 16 2,68

16 4,59I IVandioca Kg

I Coloral KG loa 4. B0

{ Tempero Vende IVIç tb 3,50 56,00

lfr

03 I z,so

OB

ffim
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ANEXO IV RELATOBIO

Com o objeLivo de mensurar e entrosar as equipes de modo a conseguir'
um nível de intenação entre a equipe e o nosso público alvo seja satisfatór'io
para o bom andamento do pnojeto, pnomovendo a melhoria da qualidade de vida

deste grupo de pessoas panticipôntes do pnojeto.

Pana o desenvolvimento das atividades utilizaremos a cozinha da

ASSEBVEL e os canros dos colaboradores do projeto.

Data I 2O1A

Gardápio:

ü Sopa / ministna

Cronograma:
Guanta-feina

Uoluntánios:
Nome;

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Preparo:

Cozinheiro:

Auxiliar:

FoLos:

Entrega:

Entnegador:

Auxiliar:

Fotos:

DOADORES

= 16:30 - 1B:30 recolha das doaçÕes
: 19:00 - 22:30 Pneparo do Alimento
= 23:00 - O1:00 Entrega da Sopa

Mar^co Antonio da Silva
t4sl 9s9'to-1554
Presidente - APD

t0
,fr
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ANEXO V - FICHA DE CADASTBO VOLUNTARIADO.

,&PD
^ss«:tÁÇ^o 

PÁR^N^ENst:
OE DL]FICIENI'ES

tr Voluntár'io

Ficha Cadastral Oata ____l _l_
Colabonadorri

Nome:

Endeneço: Bainro

CEP: Cid ade: UF:

Tel: t_l Celulan: I CelulaÍ': I

e-mail:

C.PE: Nasc.; I I

Profissáo

Trêbalha Onde:

Pai:

Máe:

Frlho;

Filho:

Filho:

Nasc.:

Nasc. :

NêSC,:

Nasc. : _/_/_
Nêsc,: I I

Casado:

Pratica esportê:

Gostaria de Pratican

Pratica Dançô;

Gostênia de Pnatican

PraEica Canto:

Gostaria de Pratican:

Pratica Artesanato:

Gostaria de Prêticar

Estuda:

G0staría de Estudar:

EsEa AposenEado

GosEa de Viaiar

tr
!
tr
D
tr
tr
tr
n
tr
tr
tr
!
tr

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

tr
tr
ú
n
n
D
tr
D
!
tr
tr
tr
tr

Náo

Náo

Náo

Nâo

Náo

Náo

Não

Não

Não

Náo

Nao

Náo

Náo

Oe uma sugestáo de êçáo para o gnupo

u

^ssocI,{ÇÂo 
I,ALAN,\ENsr

DE DIfICIENTUS

Fone:t451 3306-0430
,a (451 99910-1554

Av Bl.asil, BBBl Bairro Coqueinôl
85807-030 - Cascavel -PB
êpdcascavel@gmêil. com
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ANEXO Vl - LTSTA OE PRESENçA.

No Nome: Telefone:
01

o2
03
o4
o5
06
07
08

10
11

12
13
14
'15

16
17
18
19
20

22
23
24
25
aô
27
28
29
30
11 4
ül

d".7é

l2

PD
r{ssocrÂçÁo r, RANÂENSE

DE OEfICIIIiTES

0s

l21
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Anexo Vll - Galendário 2O18

Não

08/08/2018

Oata

13/06/2018

ConÍirmado

Confinmado

Realizado

27t16t201A Conf irm ad o Não

o4lo7l201a Confinmado Rea lizad o

111O712018 Confirmado Flealizado

18tO7t2018 Conf irmad o

25tO7t2018 Conf irma do

ol loa?ola Confirmado B ealizado

15/OB/2018

22tO1t201A

29tOBt201B

05/0s/2018

12109.12014

19/09/2018

26tCIgt2018

03/10/2018

101101201a

171101201A

24t10t2018

31110t2014

07 t1112018

1411112018

21 11112018

28111t2014

0511212018

1211212014

19t12t2018'

<ç[
t3

R

Realizad o

Fealizado

l

2611212018
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Anexo VIll - Galendário 2019
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PROJETO APD

201912022

ASSOCTAÇÃO panaNAENSE

DE DEFICIENCIAS

Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR
(45) 3306-0430 (45) 99910-1554

âpdcascavel@gmail.com
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1. TDENTtFTCAçAO UNTDADE EXECUTORA

Bazáo Social: APD - Associação Paranaense das Pessoas com Deficiência
C. N. P. J. : 30.332. 47 O/OOO 1 - 1 3
Endereço: Flua Pr^esidente Bernardes - 2100 CEP 85.801-180 - Cascavel - PB

Tel.: t45l 3306-0430
e-mail.:

Fepresentante Legal: lVancos Antonio da Silva Presidente
c.p.F. 849.731.96S-91 R.G 5.545.238-5
Tel t45l 3306-0430 (451 9991 0-1554
casadecadeinadenodas @g ma il. com

2. F!NALIDAOES ESTATUTAFIAS

A APD é uma entidade que presta serviços à comunidade
Paranaense, e Í'egiáo de abnangêncra desde 201 6, a APD tem pon f inalidade:

- Buscan habilitação e neabilitaçáo, tÍ'einamento, fonmaçáo pnofissional,

educaçáo integral, assistência e pnomoçáo humana.
-Senvir de apoio às pessoas com deficiência fÍsica junto à comunidade,
pnocunando eliminar banreinas físicas, sociais, cultunais, legais, psicológicas e

neligiosas existentes ou que venha existir'.
-Fomentan a uniáo entre as entidades repnesentantes das pessoas com

deficiência física, buscando atuan em conjunto para solucionar quesLoes em

comum.
-lncentivar a prática espoÍ'tiva, necneativa, de lazer e culturais.
-Lutar pela ganantia dos dineitos de cidadania das pessoas com deficiência
conforme estabelecido na constituiçáo fedenal, estadual, lei orgânica municipal
e demais legislaçôes vigentes no país.

Histórico da lnstituiçáo
Cniada em 2110912016, não possuímos sede pnópria, tendo como ponto

de neferência deconnente de uma panceria firmada no ano de 2017 a empresa
Casa de Cadeir"a de Rodas.

Desde sua fundaçáo a entidade vem atuando na ánea educacional, em

contra tunnos escolanes, quebna de barneinas anquitetônicas bem com as

Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR
(4s) 3306-0430 (45) 99910-1554

apdcascavêl@gmail.com

Duraçáo Proieto I nicio Termino
í 2 meses 04lozl"ozÍJ

ta lÍ

oslo2l2019



Q7ÂPD Associação Paranaense das Pessoas com
Deficiência

cNPl 30.332.4701001-13
barneiras do preconceiLo e da segregaçáo, com parcenias com instituiçoes de

ensino como UNIVEL e UNIPAB.

Na cultuna com projeto de dança em parcenia com a secretania de

Cultura.
E diversos pro,etos tais como doação de cadeina de rodas, doação de

cobertores sempne com a colabonaçáo da sociedade civil.

Pnoieto Mãos que Aquecem, que distribui sopa para 60 moradores em

situaÇao de rua.

1-Planejamento-2019

As§oCI^ÇÃO P^tu\N^Etr_sF
DE DHTICIEN'ITS

.:. MAIS
o

* MAOS OUE AGUECEM _ 2O1BI2O19
o Desenvolven a sensibilidade e o amor ao próximo;

Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascâvel- PR
(45) 3306-0430 (45) 99910-1554

apdcascavel@gmail.com

o

SAUDE E GUALIDADE DE VIDA _ 2O18/2019
Desde muito tempo tem-se as entidades como menamente
cobrador de taxas, com inLuído de custeôr as despesas táo
somente, e em nada benefician seus associados, a APD vem
de forma pioneira mudar nadicalmente este pensamento em
relaÇão a seus associados, abrindo mão de taxar seus
associados punamente para custean as despesas da
entidêde, ao em vez de cobra mensalidade do associado a

APD ofenece um plano de AUTO GESTÂO em parceria
fonmalizada com a NIPOSUL como meio de buscan junto
aqueles que quenem ser associados a opontunidade de no
momento de maion fragilidade que é quando necessitamos de
atendo em saúde, e nos vemos abandonados pelo SISTEMA
UNICO DE SAUDE tSUSl, é para estes momentos em
especial que estamos abnindo máo da cobnança de
mensalidade e transformando em um benefício aos nossos
usuánios, que ao invés de pagarem mensalidade adquinem um
plano de auto gestão em saúde, propiciando um atendimento
de qualidade particulan com tabela neduzida,
Como defendem Santos e Sanatt tzOOBl, o auLocuidado é
inenente à vida e esEá intimamente ligado à sobrevivência do
ser humano, desempenhando atividades em seu próprio
benefício, com a finalidade de manter a saúde e o seu bem-
estan. Perfeitamente autónomo.
O autocuidado é essencial à vida, contudo, numa siLuaÇáo de
doença, de alteraçóes psicológicas graves ou de
incapacidade, quen esta seja permanente quer temporária,
verifica-se, na maioria das vezes, uma dependência do
autocuidado em grau elevado, sendo impnescindível a

intenvenção da famÍlia para a sobnevivência do ser humano
com qualidade de vida.

o
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o Conhecen a si mesmo e seus limites;
o EsLimular o tnabalho em equipe e fomentan a amizade e senso

de pnoteçáo muLua;
o Desenvolver a sociabilidade, participando do trabalho em

gnupo, oportunizar o desenvolvimento da concentraçào,
atençáo, criatividade e cooperação

o Despentan a solidariedade nas pessoas que participam do
pnojeto, oopontunizan atnavés desta experiência, neavivar'
valones aos integrantes do projeto a muito esquecidos tais
como: Amor ao pnóximo, solidaniedade, companheinismo
trabalho em gÍ'upo e pnincipalmente abrir máo de si mesmo
em prol de alguem que necessita, incentivando o
pnotagonismo pana uma melhor qualidade de vida.

* TONS DA INCLUSAO _ 2019
o Desenvolver a sensibilidade ao ritmo, pencepção auditiva,

coordenaçáo e memória
o Despentar o gosto pela música e suas expressôes;

Opontunizan atnavés desta experiência, o ingresso dos alunos
no mundo Cultunal através da musica, incentivando o
pnotagonismo pana uma melhor qualidade de vida

.:. ABTESANATO 2O1g
o Desenvolven técnicas de artesanato visando a inclusão social

dos deficientes mentais participantes da oficina de
antesanato, assim como desenvolver habilidades antísticês
pana a confecção de pnoduto genadon de renda e sustento

o Desenvolven atividade ocupacional e educêtiva, oporLunizando
um espaço específico pana que os panticipantes desenvolvam
sua potencialidade a ntística

* CIRCULO DE PALESTAS 2019
o Tema:

. A importância da relação família e escola para a

fonmaçáo do indivíduo
. Família e o desafio do uso de álcool e/ou outras drogas
. Família e sua funçáo protetiva na infância e na velhice
. Desafiar e pnovocan os filhos pana estimulan a agin e in

em busca dos seus ideais, obietivos e sonhos

Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR
(45) 3306-0430 (45) 99910-1554

apdcascavel@gmail.com
1/ÁrÍl
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Direitos e deveres dos Beneficiários do Programa Bolsa
FamÍlia/Benef icio de Pnesraçáo Continuada- BPC do
idoso e da pessoa com deficiência.
a importância da qualificação pnofissional para a

conquista da autonomia f inanceira.
Bulling respeitan as difenenças [Palestra que contnibua
na fonmação do canáten do indivíduo, agregando
valores monais e éticos, estimulando o nespeito ao
pr'óximo e suas difenenças).
pnevençáo contna o alcoolismo, drogas e onientaçÕes
sobre os males e consequências

I

* PESSOA COIM DEFICIENCIA NA COZINHA 2019
o As oficinas têm o objetivo de promoven o trabalho

ocupacional, de convivência e inclusáo social dos alunos.
Através desse tr^abalho tentamos minimizan o preconceito e
revelamos à sociedade a capacidade de pr^odução dos
individuos. Nosso pnincipal obietivo é ofenecer autonomia
diária a eles e também buscan a insençáo no mercado de
trabalho,

o Nas aulas de culinánia, eles aprendem a fazer receitas
simples de doces e salgados que são expostas à venda pana
enco mendas

.:. GFIUPO DE IMAES DA PESSOA COIVI DEFICIENCIA 2019
o Tem como ponto de pantida a reflexão sobr"e inclusão social

vensus pneconceito, que ainda vincula deficiência à

incapacidade. Pais de cnianças pontadoras de def iciência,
uambém, sofnem com a discriminação direcionada aos seus
f ilhos, se culpam pelo seu nascimento e se sobnecannegam
com responsabilidades físicas e emocionais. Com o objetivo
de criar, atnavés da anLe, um espaÇo de nessignificaÇão dos
sentimentos dos pais, gePados pelo nascimenbo do filho
deficiente, bem como a possibilidade de apoiá-los na
compneensáo e reflexão do seu papel junto aos seus filhos,
este estudo foi conduzido utilizando-se técnicas de Oficina de
Criatividade, O presente foi nealizado com pais de cnianças
portadonas de deficiência, usuárias da Associaçâo Campineira
de Recuperaçáo da Cr^iança Panalítica..

o Pana Spibz t19BOl as nelaçÕes que se estabelecem entne mãe
e filho têm início no nascimento e não existem em nenhum
outno tipo de contato que a criança terá em sua vida futuna.

t:
Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR

(45) 3306-04s0 (45) 99910-15s4
apdcascavel@gmail.com
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O gnau e o tipo dessa intenaçáo didática é que vai determinan
o estilo de nelaçáo da criança com o mundo que a cerca.

o Pelas razóes expostas anterionmente, essas nelaçoes são
permeadas pon sentimentos conflitantes de aceitação e de
rejeiçáo, ger"ando consequências nem sempne satisfatónias
nos comportamentos e atitudes não só da criança, como
tambem da mãe.

.} PBOJETO CONTBATUBNO ESCOLAE.
o Uma criança com necessidades educativas especiais

frequentemente apnesenta dificuldades de aprendizagem,
situaçáo habitualmente identificada em idade escolar [com
mais incidência no 1o e 20 Ciclos do Ensino Básicol, uma vez
que o professor, penante umê atividade proposta, pode
observar detenminado compontamento ou incapacidade
anonmal pana a faixa etáÍ'ia ou ano de escolanidade (lValveira,

2OO7): mas podem surgin em qualquen idade, no entanto,
intervençôes educativas através de planos educativos
individualizados e de prognamas educativos que podem levar a
que estes alunos consigam capacidades quer de escnita quen

de leituna e inclusivamente o apnofundar de outnas
competências.

o Uma das medidas de apoio pedagógico a que o professon pode
necornen é o ensino individu alizado, náo só pana alunos
portadones de deficiência (e nesta situaçáo é da
nesponsabilidade da equipa dos apoios educativos do
agrupamento de escolasJ mas também pana os alunos com
dificuldades de apnendizagem. O número de alunos por tunma,
o númeno de alunos que necessitam de apoio e a disciplina em
questão coloca, muitas vezes, em risco o desenvolvimento
das competências desejadas pelos docentes. Após a análise
das dificuldades constatámos que o caminho seria
pnocunanam apoios especÍficos, Uma pnofessona particular do
ensino especial. Na instituição Escolar a panticipaÇáo dos
pais é fundamental ao longo do pencunso dos seus
educandos. [For eu que o ensinei e se ensinasse mais, mais
ele apnendia. De acordo com Conreia - 20031, a escola deve
envolver a família, mas essa r^esponsabilidade náo deve recair'
exclusivamente na instituição escolar mas também na família.

* SAUDE
o Os cuidados de saúde primários continuam a

estratégia pnivilegiada pana dar resposta às nec
Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - CoqueiÍal - Cascavel- PR

(45) 3306-0430 (45) 99910-1554
apdcascavel@gmail.com
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saúde das pessoas, pno po rcionan do- lhes o acesso univensal
aos cuidados de saúde de que necessitam.

o Pantindo da pnemissa que nos cuidados de saúde primários a
prática de ação da enfenmagem tem como objetivo a
pr^omoção da saúde e a prevençâo da doença, com especial
realce pana as atividades de educaçáo pana a saúde, gestáo e
avaliaçáo de cuidados pnestados aos indivíduos, famílias e
grupos, coondenação/manutenÇão de uma dada comunidade,
constatasse que, após a análise, existe um distanciamento
dos enfermeinos quen com a familia quer com a comunidade.
"Gostava que as enfenmeinas fossem mais ativas na saúde de
pessoas com defrciência como o meu filho, para nos poderem
ajudan a cuidan deles; A ajuda dos enfenmeinos é só se for
para fazen cunativos, mais nada", Verificasse que o tipo de
apoio fonnecido pelos pnofissionais de saúde é pnaticamente
inexisEente.

o E de nealçar que mesmo após as necentes neÍonmas dos
cuidados de saúde primánios, atnavés do discunso dos nossos
participantes podemos mostnar que estes pais e os seus
filhos nao são alvo de cuidados pon pante dos enfermeir^os.

.:. CB|ANDO TNDEPENDECIA A PABTTR DE AÇOES DOS PA|S.
o Do discunso emana uma realidade de panticipação nas banefas

domésticas, que apesan de ser uma situação frequente e

normal numa família, com f ilhos def icienües esta realidade
acaba pon ter outra dimensào, ponque se pon um lado é uma
fonma dos deficientes contnibuírem para a realizaçáo das
tanefas domésticas, mesmo que seyam as mais básicas, por
outno lado não se venifica uma sobnecanga só pana um
membro da família, embora as tanef as desenvolvidas pelos
filhos sejam muito básicas.

o E de salientan que uma máe prefene que o filho não realiza
qualquer têrefa, Nada, "nãa faz nada eu é que faço tudo".
lVlas tal fabo está associado ao elevado gnau de dependência.

o Estas famílias têm necessidades de apoio intensivo, efetivo e

contínuo, daí a importância de compneenden melhor a sua vida
social.

* VIDA SOCIAL DA FAMILIA
o Na faixa etánia dos pais em questão o isolamento é

fnequente, pois já não exercem atividade pnofissional e podem
sungin limitaçÕes advindas quer de pnoblemas físicos quer
psíquicos, Mas isolamento é mais vincado pela

Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR
(45) 3306-0430 (45) 99910-1554

apdcascavel@gmail.com
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DH DEfrClrNTÊ§

2- Beneficiánios
Pessoas com deficiência e sociedade civil.

3 - Abrangência
Este projeto terá como abnangência a cidade de cascavel.

7 - justificativa
Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR

(45) 3306-0430 (45) 99910-1554
apdcascâvel@gmâil.com

dos filhos devido às suas limitaÇÕes. O tempo dos pais é
nepantido entre os afazenes do dia-a-dia e os cuidados
pnestados aos seus filhos " Tenho um dia sempre muito
ocupado em casa, náo há tempo para conversas, passam-se
dias que nao falo com as mínhas irmás": "Tenho um dia muito
ocupado, sem tempo para conversat'. É de salientar que o
isolamento dos pais é mais notónio nas mães, pois as
funÇÕes inenentes ao facto de ser mãe e dona de casa
ocupam tempo, quando o mesmo já não se venifica com os
pais.

o As atividades de lazer pêra as pessoas com deficiência ainda
nequerem um esfor'ço acnescido pana os pais, uma vez que a

sociedade ainda náo reconhece o lazen como direito
indispensável ao cidadão com deficiência. N/larcellino Icomo
citado poÍ' Loss, 20OBl, evidencia que o lazer pode ser
encanado como uma ação cultunal no sentido em que os
educadores podem EÍ-ansformá-la em elemento de mudança
sociêl e humana. Ao analisan constata-se que os pais
ofenecem um leque muito pobne de atividades de lazer. " Se ao
fim de semana der para eu sair com ele, ele vai, se náo fica
em casa". "Passa o fim de semana na cama em casa, deitado
ou sentado" "Ao fim de semana vamos sempre almoçar fora
com uns casais amigos '1 lVlas de centa forma estão
inerentes quer à faixa etária, quen ao nÍvel cultural dos pais.

c Os pais considenam imponEantes a pnática de exencício físico,
mas não se disponibilizam pana facultan aos filhos a prática
de exencício físico " Gostava que ele praticasse natação";
" Gostava que ele saísse mais, nem que fosse para dar uma
voltinha no baino"i "Seria importante ela praticar exercício
físico, mas só se fosse aqui no centro" i " Gostava muito que
houvesse aqui no centro um ginásio".

o As atividades de lazen podenão sen nevestidas de alegnia,
desenvolvimento, pnazen, convívio. Defende que o lazer é um
momento pana o exencício da cidadania e conrnibui para a

inclusáo social no entanto apercebemo-nos pela análise do
texto que ês atividades desenvolvidas contnibuem de certa
forma para o isolamento social, Ver televisão; Ouve música,
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência no seu capiLulo Vlll diz:
Art. 101. Os ór'gãos e as entidades da administraçao
pública estadual direta e indireta responsáveis pela

culturê, pelo despor-Eo, pelo Eurismo, pelo lazen e pela

comunicação social, dispensarão EÍ'atamenEo
prionitár'io e adequado aos assunEos objeto deste
Dapítulo, com visEa a viabilizar, sem prejuízo de

ouuras....
No ParagraÍo a seguir Íica bem claro.
d) incenuivo à produçáo cultural para as pessoas com
deficiência nas áreas de música, aÍ'tes cênicas,
audiovisual, literãtura, arEes visuais, folclore,
artesanato, denEre outnas manifesEaçoes culEurais

Cascavel, município com 66 anos, conta hoje com aproximadamente
320.000 habitantes, dos quais 180/o ou seja 57.600 pessoas possuem algum

tipo de deficiência segundo senso do IBGE DE 2010.
O Pnojeto SONS DA INCLUSÃO, visa instigar as PESSOAS COIV

DEFICIENCIA, pon meio de pÍ-áticas de instnumentos musicais, a melhora do

compontamento social, educacional e consolidando assim seu pnotagonismo,

I - Parcerias

FMEC

SECESP
SEASO

SEIVIED

GOV

GOV

GOV

GOV

TEC e BH Luciano Biaggi
ESPAÇO FISICCO Ricardo Bulganeli

LOGIST ALIIVENT Hudson
DEFICIENTES Vanderlei

3902-1865
3902-1370
3321-2020

9 - Metodologia

.!. Busca e escolha de espaço e compna de equipamentos.
* Prepanaçáo do espaço pana atendimento 40 pessoas em 3 honanios
.:. ContrataÇão de pnofissional capacitado
* Captação de alunos
* Divulgaçáo ampla do projero.

Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR
(45) 3306-0430 (45) 99910-1554

apdcascavêl@ gmail.com
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Primeina etapa:

Segunda Euapa:

Efetivan as açÕes propostos no pnojebo APD 201 I

Tenceina Etapa:



,
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Associação Paranaense das Pessoas com
Deficiência

cNPJ 30.332.4701001-13

* Avaliaçao de nesultados - tnimestralmente
.i' Feedback com equipe

10 - lndicadores Oualitativos E Ouantitativos.

Metas Oualitativas:

Adequan, tneinar e entrosan as novas equipes de modo a conseguin um nível

de apnendizado que permita apnesentaçÕes.
Pnomover a melhoria da qualidade de vida deste grupo de pessoas

participantes do pnojeto.

Pnomover mecanismos de avaliação através de nelatór'ios elabonados mensal

e semestnalmente pela coordenaçáo técnica sobne o andamento dos

tneinamentos, com infonmaçóes do tipo:

Metas Ouantitativas:

Realizan atividades 2 vezes pon semana com duraçáo de O2 honas cada
sessáo.
INDICADOFI: Listas de fnequência nos tneinamentos.

Pana o desenvolvimento das atividades utilizaremos os espaÇos físicos da

Atingin o númeno de participantes diretos e

indiretos neste Pnimeiro Ano
INDICADOB: Listas de fnequência nos treinamentos

TneinamenLos

segunda-feira
Tença-feira
Guarta-feira
Quinua-feira
Sexta-feina

Avenida Brasil 8881 Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR
(45) 3306-0430 (45) 99910-1s54

apdcascavel@gmail.com
t0

a) Frequência dos Alunos as seçÕes

b) Tipos de exencícios tnabalhados
cJ resultados e evolução e
d) contnole das novas adesÕes;

Utilizaçao destes dados avaliados para fins de divulgaçáo científica, dentno da

érica legal e com o consentimento dos participantes.
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'12 - Declaraçáo

11 - Orçamento . lnvestimento

lVlanco Antonio da Silva
(45) 99910-'1554
PÍ'esidente - APD

Avenidâ Brasil 888'l Sala 02 - CEP 85807-030 - Coqueiral - Cascavel- PR
(45) 3306-0430 (45) 99910-1554

apdcascavel@gmail.com

Na qualidade de nepnesentante legal da instituiçáo, declaro sob as penas da lei,
que as informaçÕes pnestadas neste documento são expressáo da verdade e

DECLABAÇAO

ossuem Fé Pública.

Cascavel, 03/0S/2018

Local e data

l1


