ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARJOTA

RELATÓRIO SOCIAL
Trimestre Janeiro – Fevereiro – Março 2021

Apresentação da instituição
• Escreva aqui uma breve descrição do objetivo da sua instituição. Cidade em que
atua, público que atende, número de pessoas ou projetos assistidos, número de
colaboradores, missão, visão e valores.
A APAE - VARJOTA, inscrita no CNPJ: 28.973.835/0001-47, localizada na Rua,
José Pinto n° 398, Bairro Empréstimos, Município de Varjota/CE, foi fundada em 22
de Setembro de 2017, mediante as necessidades de Atendimento Educacional
Especializado. A partir do dia 15 de fevereiro do ano de 2018 até os dias atuais, a
entidade funciona como um Centro Multifuncional de Atendimento Educacional
Especializado-CAEE, sendo porta de entrada para a inclusão. Inicia com a
estimulação precoce, recebendo-os com variações de idades, desde a criança,
adolescentes e adultos, estimulando o seu DNPM, atividades da vida diária,
atividades da vida prática, finalizando com a inclusão. É composta pela diretoria
executiva, administrativa, financeira, conselho fiscal, procuradoria geral e autos
defensores.

Apresentação da instituição
• Escreva aqui uma breve descrição do objetivo da sua instituição. Cidade em que
atua, público que atende, número de pessoas ou projetos assistidos, número de
colaboradores, missão, visão e valores.
• Missão - Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção,
orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionados à melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de um sociedade
justa e solidária.
• VISÃO - 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, Educação e Saúde, visando garantir uma vida mais digna,
ampliando suas oportunidades de inclusão na sociedade.
• VALORES– Ética nas relações e no exercício das atividades;– Respeito à
diversidade humana;– Promoção do exercício da cidadania;– Busca constante da
excelência nos serviços, produtos e resultados;– Comprometimento com a causa.

Apresentação de contas - receita
• VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
Janeiro de 2021
RATEIO: R$XXXX,XX
SORTEIO: R$XXXX,XX
Fevereiro de 2021
RATEIO: R$984,35
SORTEIO: R$XXXX,XX
Março de 2021
RATEIO: R$972,06
SORTEIO: R$XXXX,XX
RATEIO: R$914,43
SORTEIO: R$XXXX,XX

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA NOTA TEM
VALOR
Janeiro de 2021
DESPESA 1: e-CPF A3 em Token, válido por 2 Anos (Para a
Presidente). Quantidade 1 - Valor R$330,00
DESPESA 2: Boleto Federação Nacional das APAES (2020) Quantidade 1 - Valor R$ 694,46
DESPESA 3: Conta de água - Quantidade 1- Valor R$43,30
DESPESA 4: Tarifa Pacote de Serviços - Quantidade 1 - Valor R$ 52,00

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA NOTA TEM
VALOR
Fevereiro de 2021
DESPESA 1: Pgto conta de luz - Valor R$225,96
DESPESA 2: Boleto Federação Nacional das APAES -2021- Valor
R$585,79.
DESPESA 3: Pgto conta de água – QTD 6M - Valor R$251,18
DESPESA 4: Tarifa Pacote de Serviços - Valor R$52,00

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA
NOTA TEM VALOR
Março de 2021
DESPESA 1: Tarifa Pacote de Serviços - Valor R$52,00
DESPESA 2: Tarifa Renovação Cadastro - Valor R$52,35

Registros e anexos
• Espaço livre para inserir fotos dos projetos, ações, beneficiados,
atividades, etc, que a instituição julgue ter relação com as despesas
enumeradas no trimestre.

Registros e anexos
• Espaço livre para inserir fotos dos projetos, ações, beneficiados,
atividades, etc, que a instituição julgue ter relação com as despesas
enumeradas no trimestre.

OBRIGADO!
MARCA DA INSTITUIÇÃO

