ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MERUOCA

RELATÓRIO SOCIAL
Trimestre outubro, novembro e dezembro 2021

Apresentação da instituição
•

O compromisso da Apae -Meruoca é “ressignificar” constantemente seu lugar na luta contra o
preconceito e o desconhecimento das habilidades da pessoa com deficiência intelectual, apoiando,
acompanhando e promovendo mudanças que garantam seus direitos. A instituição promove e dissemina
conhecimento científico; deflagra campanhas com foco na conscientização da sociedade quanto às
capacidades das pessoas com deficiência intelectual; e defende, fomenta e lidera iniciativas em favor de
melhores políticas públicas para uma participação efetiva desses cidadãos na sociedade.
A Apae-Meruoca oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE), alinhado à Política
Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, pela integração escolar de alunos de
4 a 17 anos. Essa frente de atuação inclui a avaliação pedagógica e o apoio ao aluno em transição escolar,
com o objetivo de prestar um serviço estratégico à criança com deficiência intelectual e à sua família. Visa
favorecer efetivamente o rompimento das barreiras nos ambientes sociais, educacionais e familiares, bem
como potencializar o desenvolvimento escolar dessas crianças na conquista de sua autonomia.
Os atendimentos consideram as características pessoais de cada assistido(a).

Um dos objetivos da APAE-MERUOCA é desenvolver a autonomia e independência dos beneficiários,
seus familiares ou cuidadores oportunizando a busca de melhor qualidade de vida, fortalecimento de
vínculos familiares, abrangência no relacionamento interpessoal e a promoção de sua integridade à vida
em sociedade, estimulando seus aspectos cognitivos.
A APAE - Meruoca- Centro de Atendimento Educacional Especializado ULI MARIA DIAS FONTELES,
fundada em 30 de agosto de 2018, e possui 93 pessoas com deficiências matriculadas.

A Instituição tem como finalidade prestar atendimentos pedagógicos e/ou clínico e de assistência social às
pessoas com deficiência, visando o desenvolvimento de suas potencialidades, bem como manter e
estabelecer laços sociais, objetivando a melhoria dasua qualidade de vida.
Considerando o público-alvo da APAE-MERUOCA, entende-se que não se trata apenas de levar o ensino
até a casa dos assistidos, (seja de forma remota ou através da entrega das atividades nos domicílios) mas
sim, desenvolver formas efetivas de atingi-los em suas especificidades. Logo, a implementação de
estratégias de ensino, manejo comportamental e auxílio às famílias na atenuação dos impactos deste
momento em suas vidas são de fundamental importância. afetivos e de cidadania.

Os (as) assistidos(as) são beneficiadas em seus diversos serviços, distribuídas nas áreas de saúde, educação
e assistência social. De janeiro a outubro de 2021, atendeu de forma presencial e remota seus assistidos
(serviços de avaliação e diagnóstico, orientações e os demais atendimentos voltados para Terapia Ocupacional,
Fisioterapia, Fonoaudiologia Psicologia, Educação Física e Atendimento Educacional Especializado).

Os serviços prestados se destinam exclusivamente às pessoas com deficiência intelectual,deficiências
múltiplas e autismo desde bebês até a idade adulta. Além das pessoas com deficiência, presta orientação e
atendimentos às famílias e à sociedade em geral.
Os atendimentos se dão de segunda a quinta-feira em ambos os turnos, sendo, período da manhã das 07:30 às
11:00 e a tarde das 13:00 às 16:00 horas. Às sextas-feiras são destinadas ao planejamento no horário das 07:30
às 11:00h.
Segundo a LOAS (8742/93), a Assistência Social tem por objetivos segundo o art. 2º.: a) proteção social, que
visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente e a habilitação
e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
Nesse sentido as ações que compõem atendimento na área da Assistência Social também são focadas através da
intersetorialidade com outros equipamentos socioassistenciais existentes no município.

Através desses embasamentos legais e seguindo a Política Nacional de Assistência Social, a tipificação de
serviços socioassistenciais, os Serviços e Programas de atendimento seguem uma lógica de universalidade de
atendimento a demanda tanto de pessoas com deficiência quanto suas famílias.
MISSÃO -Prevenir, cuidar, promover a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com Deficiência
Intelectual, do nascer ao envelhecer.
VISÃO - Ser a referência em assistência social, educação e saúde para pessoas com Deficiência Intelectual.

VALORES- Respeito à diversidade | Parceria com confiança | Coerência entre o que diz e o que faz
Excelência no que faz | Inovar para crescer | Senso de equipe | Comprometimento.
COMPROMISSO-A Apae-Meruoca reafirma o compromisso em respeitar os direitos humanos e evidencia
essa preocupação em sua missão, com o dever de favorecer a integração social das pessoas com deficiência.
Prestar um serviço estratégico à criança com deficiência intelectual e múltipla e à sua família. Visa favorecer
efetivamente o rompimento das barreiras nos ambientes sociais, educacionais e familiares, bem como
potencializar o desenvolvimento escolar dessas crianças na conquista de sua autonomia.

Apresentação de contas - receita
•VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
outubro de 2021
RATEIO: R$ 845,11
SORTEIO: R$ XXXX,XX
novembro de 2021
SORTEIO: R$ XXXX,XX
RATEIO: R$ 830,25
dezembro de 2021

RATEIO: R$ 823,01

SORTEIO: R$ XXXX,XX

Apresentação de contas - despesa
•DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
outubro de 2021
DESPESA
DESCRIÇÃO
01
Pagamento auxiliar administrativo (ajuda)
02
Pagamento mensalidade Federação
03
Pagamento diária motorista

QUANTIDADE
02
02
06

VALOR
R$ 600,00
R$ 146,44
R$ 100,00

Apresentação de contas - despesa
•DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
novembro de 2021
DESPESA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR

01

Material para manutenção

01

R$ 62,00

02

Pagamento de diárias para motorista

01

R$ 300,00

03
04

Serviço de gráfica
Combustível

01
01

R$130,00
R$340,57

Apresentação de contas - despesa
•DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
dezembro de 2021
DESPESA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR

01

Pagamento diárias para motorista

01

R$ 360,00

02

Pagamento der serviço de manutenção e recarga de impressora

01

R$ 300,00

03
04

Tarifa manutenção de conta
Pagamento conta cagece

01
01

R$ 59,95
R$ 104,63

OBRIGADO!

