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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEI1URA MUNICIPAL DE CARAZINHO Resp..

Ass ..

Carazinho, 19 de fevereiro de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 023/14

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

023/14, desta data, que Autoriza concessão de auxilio financeiro a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos, em anexo, Projeto de Lei propondo a concessão de auxílio

financeiro a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para realização do

Projeto "Lavanderia na APAE fazendo a diferença e construindo autonomia para o mercado

de trabalho". A Oficina Protegida de Lavanderia proposta no projeto apresentado pela

entidade pretende uma formação técnica-profissional compatível com o desenvolvimento do

adolescente, sempre em turno inverso as atividades escolares.

Encaminhamos cópia da Ata nO 08/2013, com aprovação do Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR, bem

como cópia do projeto apresentado pela entidade.

Ainda, ressaltamos que a referida entidade participou do credenciamento

competente para o ano de 2014, sendo necessária a edição de legislação para a efetivação

do repasse.

Atenciosamente,

DDV
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PROJETO DE LEI N° 023, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

Autoriza concessão de auxilio
financeiro a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE.

Art. 1° Fica autorizada a concessão de auxílio financeiro a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE, no valor de R$ 61.000,00 (Sessenta e um mil reais), através da
formalização de convênio, destinado a custear despesas com a realização do Projeto "Lavanderia
na APAE fazendo a diferença e construindo autonomia para o mercado de trabalho".

Parágrafo Único. A conveniada deverá prestar contas e submeter-se a fiscalização
do Controle Interno do Município até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a liberação total
do respectivo auxílio.

Art. 2° Servirá de recurso para cobertura da despesa criada pelo artigo anterior, a
redução de saldo da seguinte dotação:

12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
12.04 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

12.04.08.243.0123.2858 -Apoio Financeiro Entidades Inscritas CONDICACAR
30793/3339041000000 - Contr. Recurso 1512 FMDCA- Doações PF/PJ.. ..... R$ 61.000,00

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 2014.

RENATO SÜSS
Prefeito

DDV



'".

COMDICACAR

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Carazlnho

Criado pala Lai Municipal n° 5444/02 da 29/1112000
Rua 24 da Janalro. 53 - Cantro " CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

Memo. nO01/2014
Do: COMDICACAR
Para: Secretaria Municipal de Administração

Carazinho, 18 de fevereiro de 2014.

Estamos encaminhando anexo, cópia do Parecer Avaliativo, Projeto e a
ata de aprovação do projeto da APAE - Carazinho- Escola Especial Laços deTernura
"Lavanderia na APAE fazendo a diferença e construindo a~9r:ip.i:iii,a,8ir,~~oi'lNercadoT ,'1,r'iuH,'JIJUI uI;;.••.~.•••....,.,. 11. ~

de trabalho." Atenciosamente,' \ s~c;etariade Mf:1:n.'!StI2)í.';t..
J~L:~ / ~ \c f'.': [',1\ \
(Bro'í~ e vil Pauletto ~.-_=I

Presidente o COMDI CACAR ClrrelfonJenlia.,•..;,r,,'\ '~T;.'.,\
RECEBTOA . --t> '1-'L'~_..••."""-"?LS 0.23 J.. O~41j4'« ,,&) 033;.. 034{)'I- r;fG



Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Carazinho

Criado pela Lei Municipal nº 4.106 de 28/12/1990
Rua 24 de Janeiro, 53 - Centro - Cep 99500-000 - Carazinho/RS

Projeto "Lavanderia na APAE fazendo a diferença e construindo
autonomia para o mercado de trabalho"

Parecer Avaliativo

Após avaliação da presidente do, Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Carazinho, apresentação do Projeto pela diretora e
Assistente Social da APAE, na Reunião Ordinária deste Conselho de Direito e análise
dos demais Conselheiros o projeto foi aprovado , por unanimidade, conforme ata
anexo, e foi evidenciado o trabalho e a preocupação desta entidade, não só com o
atendimento das pessoas com deficiência mas com seus familiares, com constantes
parcerias com outras entidades da comunidade, preparando-os para o mercado de
trabalho e garantido ações que contribuam para o enfrentamento das vulnerabilidades
sociais e econômicas e da exclusão social. A Oficina Protegida de Lavanderia
proposta no projeto pretende uma formação técnica-profissional compatível com o
desenvolvimento do adolescente sempre em turno inverso as atividades escolares. O
COMDICACAR há muitos anos acompanha a trajetória da APAE de Carazinho e
constata a cada ano,. além do trabalho da equipe Técnica e Pedagógica, pessoas
voluntárias e uma diretoria composta por pessoas da comunidade com competência,
comprometimento e atuante em prol da instituição.
A APAE está registrada no COMDICACAR sob o nO02/2002 e a cada dois anos
atualizando seus dados. -

Carazinho, 07 de agosto de 2013.



3. APRESENTAÇÃO
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Carazinho

sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro

Carazinho/RS com seu Jstatuto registrado sob N° 805 folha 19, livro A - 12, da
i !i,

carteira de Registro Civl if."e pessoasi!, ..ur.rídicas com. llíl!. i.ciaçã~ no Ministério da
Fàzenda, CNPJ sob o i88.457.957/Ô001-02, Utllld,des Publica Federal Lei

95.244, Certificado de ',~s FilantróPic~s Decreto L:éfi.572 Proc. 77.786/77,

Lavanderia na APAE fazendo a diferença e construindo autonomia para

o mercado de trabalho.

2. NOME DO PROJETOr

1 IDENTIFICAÇÃO. f :Entidade proponente: APA: CARAZIN~i\ Escola Espe ial Laços de Ternura.

CNPJ: 88457957/0001-02 ' q
,

Endereço: Rua Paissandú, nO140. Bairro: Glória

Cidade: Carazinho UF:RS CEP: 99500-000 DDDlTelefone: 54-3331-1179

Conta Corrente: 0602168706 Banco: 0041 Agência: 0170

Praça de Pagamento: Carazinho - RS

Responsável Técnico: Ang~la Maria Trentin Sella,.
. ' .

CPF: 307621970-72 : ',~ il
\ " li"'

.

,
CI/Orgão Expedidor: 60076 : 907 1 SJS - RS

.. ,
,. ,

Car90: Presidente
Função: Presidente

Endereço: Boaventura Subtil Oliveira, nO19. Bairro: Centro

CEP: 99500-000

E-mail: apaecrz@hotmail.com

Município: Carazinho
~

p.epresentante Legal: Ange. ~~Maria Trenti~ Sella i

'i 'I \i! ., i i

! ,J • -I

:fT , 1,

mailto:apaecrz@hotmail.com


'I

filiação à Federação Nacional das APAES nO 038, Utilidade pública Estadual

Dec. 23.284, Utilidade pública Municipal 2314f70, Registrado no Cartório de

Imóveis de Carazinho nO 5.867, Conselho Nacional de Assistência Social nO

44006.005396/97-01, Filiada a Fundação Rio-Grandense de atendimento ao

Excepcional Livro nO 01, folha 268-001, Matrícula no Conselho Estadual de

Educação 268.001 Registro na Secretaria do Trabalho e Cidadania e

Assistência Social nO10, ,,'98.Fundada;em 3 de julho ele 1969.

A APAE e mantenedora\': cola Especi'J\ Laço~ d~ T~r~lura, tem como objetivo:

a) Oferecer atendlm ',:o aoaluno com deflclencla I telectual;
J 'b) Garantir a educação escolar, oferecendo (wrrículos adaptados e

funcionais através das diferentes alternativas e estratégias pedagógicas;

c)' Desenvolver projetos pedagógicos diferenciados, abrangendo todos os

aspectos que favoreçam um melhor desempenho e capacidade de aprender do

aluno, visando sua integração e participação pessoal no meio em' que vive;

d) Integrar a família e a comunidade escolar nas atividades pedagógicas,

com vistas ao fortalecimento dos vínculos sociais e culturais;

e) Incluir o aluno no 1.l1sinocomum, sempre que possível.

AE>oal,E,ped,1 L,ço; ~ T","" P1., a, ,,,,,,,,J.''''''d,mema,
Atendimento Clínico são procedimentos realiza4s pela equipe técnica:

neurologista, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga,

assistente social, pedagoga, que consistem no conjunto de atividades

individuais de estimulação sensorial e psicomotora realizada pela equipe

multidisciplinar, visando à reeducação das funções cognitivas e sensoriais

incluindo consulta com o neurologista, avaliação, estimulação e orientação

relacionada ao desenvolvimento da Pessoa com Deficiência Intelectual.

Acompanhamento da e~ipe técnica nas creches EMEI e assessoramento nas

escolas de ensino f\t.'.damental ~rs alunos inblu.,ídos socialmente e

cognitivamente na rede " :fular de ensiM,oe no mercadf,de trabalho.
_ Educação: visa aten,:~r os alunos com deficiênc a intelectual, dentro do

ensino fundamental por ~eio de ciclos de aprendizage (etapa de nove anos),

EJA e Projetos Específicos pedagógicos oferecendo-lhes oportunidades

educacionais que possam garantir desenvolvimento de suas competências e

de contribuir para desenvolver plenamente o seu potencial elou superar ou

minimizar suas dificuldades;



Niveis e Modalidades de Ensino:

Ensino Fundamental
10 Ciclo A - 06 anos aos 08 anos e 11 meses'; ,

10 Ciclo B - 09 anos aos 1::1anos e 11 meses;

10 Ciclo C - 12 anos ao' 1~anos e 11 ,nj,eses, i
_Escolarização e profi :~~onalização:!~ partir dos 1J anos.
EJA; ," \

Iniciação para o trabalho;

Oficinas Protegidas Terapêuticas;

Colocação no trabalho;
_ Projetos específicoS: Atender aos alunos com deficiência que não se

adequarem aos niveis de escolarização em projetos específicos e ou grupos de

convivência,

_Atividades complemetttares:

Laboratório d~ .informátil..•.: 't.:'.1 educação fí~ica, hora do cqnto, banda, coral, grupo
de Jovens, atiVidades re I adas com projetos; tapeça la, artesanato escola de

! ',; .

futebol, panificação, pro',.', ão de tela,

de risco e vulnerabilidade, há pessoas

!i
il
"

Vivendo

o município de Carazinho foi emancipado oficialmente em 24 de

janeiro de 1931. Hoje, após 82 anos de emancipação, Carazinho está

localizada na região norte do Rio Grande do Sul, situada em ponto privilegiado,

pois pode ser acessada pelas rodovias BR 285 e BR 386. A população total

estimada é de 59.317 habitantes (IBGE 2010), A economia local baseia-se na

agricultura, prinCiPalmel..\t;.:' no Plantio..de soja, mi.lho, trigo e aveia, outra

atividade que merece d ~ ~que é a peC:~áriade corte J de leite.
No entanto, co: ,rfrelação às condições de vJda da população, ainda

são inúmeras famílias J~~baixo nível de escolariz1ção, as quais, por não

possuírem qualificação profissional, não conseguem se inserir no mercado de

trabalho formal, vivendo em situação de vulnerabilidade social.

Para muitas famílias a única alternativa de sobrevivência é fazer

pequenos biscates, geralmente na área da construção civil ou como catadores

de lixo, vivendo de forma precária, contando com o bolsa família como única

renda fixa mensal familiar.

4. JUSTIFICATIVA



expostas á fome, á falta de moradia, de saneamento básico, á violência, ao uso

e abuso de drogas, á exwl()raçãode qualquer espécie e também á violação dos

seus direitos básicos, c~.,.,i,'.formeo EGt, o qual faz rbferência a Constituição

Federal de 1988, no se 'rtigo 277 dispõe: "É dever d! família, da sociedade e
"do Estado assegurar àdriança, ao adolescente e ,o jovem, com absoluta

prioridade, o direito á vida, á saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e á

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

Neste contexto, no ano de 1969, teve inicio o movimento mobilizador

de criação da APAE, a qual, atualmente presta atendimento a 235 (crianças,

adolescentes e adultos)'Com deficiência intelectual ou múltipla, os quais, em

sua grande maioria sã: "'I". riuQdos de, famílias de baixa renda. A Escola tem

como fin~li~ade presta:. I tendimentosil pedagógicos l/~u clínico àS. pessoas

com deflclencla, visa ..o o. desenvolvimento de suas potencialidades,

valorização, preparação, qualificação, inserção no' mercado de trabalho,

prevenção ao uso de drogas, bem como, manter e estabelecer laços sociais,

objetivando a melhoria da sua qualidade de vida.
Devido a fatores como estes que as ações dos profissionais em relação

aos usuários desta Instituição são voltadas á construção e garantia da

cidadania e conscientização de direitos e deveres da família para com a

sociedade/Instituição e vice versa, realizando um trabalho direcionado a

preparação, qualificaçã frOfiSSional ~ inserção no r;ne.rcado de trabalho da

pessoa com deficiênci : familiares,;1desenvolvendp também, ações com

parcerias junto a outra' ntidades da sociedade, ga~antindo assim melhores
. I

condições para o futuro promovendo ações que contribuam para o

enfrentamento da pobreza e da exclusão social.
Temos conhecimento que as parcerias são mecanismos de

cooperação e transformação social que auxiliam o trabalho em rede. Desta

forma, o presente projeto tem por objetivo, ampliar e adequar uma sala, anexa

a Instituição e posteriormente, adquirir, instalar e pôr em funcionamento

equipamentos necessários para estruturar uma Oficina Protegida de

Lavanderia, dentro da p',~pria Instituição, e assim permitir que os alunos com

deficiência intelectual qu j~requentam ~Iescola APAE, itenham oportunidade de

aperfeiçoar seus conhe tentos e pos1samdesenvoller suas potencialidades



O Projeto Profissionalizante Oficina protegida de Lavanderia APAE

Laços de Ternura, pretende através da união entre e3cola, familiares, alunos e

parcerias, investir na es;truturação de uma Oficina Protegida de Lavanderia,

criada dentro do espaço I í~ico da Instituição (toda instqlação será realizada por
.'; i

pessoal técnico especial tdO)' . \

:1

5.1DENTIFICAÇÃO DO OBJETO E PÚBLICO ALVO

integralmente, tendo o direito de exercer sua plena cidadania.
A Oficina Protegida de Lavanderia proposta será profissionalizante,

observando o que nos r~,ire o Art. 63 ~o ECA: i

"A tOM"" tê, r-pco,,,,oo1' obed,,,,m ,do se"iotes p,iodpi'"
I _garantia de a .sso efrequência obrigatória lo ensino regular'

1 I'
1I_atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;

\11 _ horário especial para o exercício das atividades.

Esta será uma ação relevante, pois pretende romper os tradicionais

obstáculos da exclusão que lhes são impostos no mercado de trabalho, e os

coloca em desvantagem em relação às demais pessoas sem deficiência,

desenvolvendo um trabalho satisfatório e continuo onde todos possam ser

integrados. Contudo, cabe ressaltar o que lhes garante o art. 53 do Estatuto da
!

Criança e do Adolescen >8i "A criança e o adolescent~ têm direito à educação,

visandoao pleno des~n :;'.\.vimentode :~~~ pessoa, pr~paro para o exercício da

Cidadania e qualificaçao! ,ra o trabalho: .. ' \
Com este trabàlho almeja-se alcançar o o):Jjetivo dentro das três

esferas que contemplam o Projeto Político Pedagógico da APAE (preparação

para o trabalho, qualificação para o trabalho e a inserção no mercado de

trabalho), proporcionando aos usuários atividades práticas, que vão além das

escolares, com as quais eles ainda não tiveram muito contato ou oportunidade

de conhecimento, aumentando as condições de aprendizado e

aperfeiçoamento de cada um, sempre considerando suas individualidades e

seus limites, garantind ',:,maior contato dos familiares dos alunos com a

Instituição, através da c; ':,ribuição co!J)\o seu trabalh9 na Oficina Protegida de

Lavanderia, buscando p; q!meio desta, li'alorizar os laçbs;familiares melhorando

a autoestima dos mesm: S através do aperfeiçOamentt, enfim resgatar valores

esquecidos pelo cotidiano vivido.



dos alunos, sera feita •.•pia dlvulgaçao para a com nldade da proposta de

trabalho e iniciará seu funcionamento. ,
O trabalho realizado deverá primar pela qualidade dos serviços

prestados, assim contará sempre com um ou mais, orientador/monitor. As

famílias e os alunos que farão parte deste projeto ampliado participarão de

reuniões preparatórias, visando à valorização dos laços familiares e do grupo, a

conscientização dos direitos e deveres da família, a importância de desenvolver

suas habilidades, a construção e garantia da cidadania,. sendo acompanhados

e apoiados pela direção d~escola, bem como pelo Serviço Social.

6. OBJETIVO GERAL j jl ' il :
_ Oportunizar e oferece:~os alunos c~m deficiência ntelectual da APAE, em

!' I

situação de violência ou fragilização de vínculos familiares e sociais, curso

pedagógico profissionalizante para trabalho em lavan<!leria, oportunizando o

désenvolvimento de suas potencialidades integralmente, contribuindo para seu

crescimento pessoal, tendo em vista sua emancipação como pessoa com

díreitos sociais.

7. OBJETIVOS ESPEcíFICOS

_ Estabelecer a estrutu~ .i~~ifíSicaneces~ária para a ins

f

,talação de uma Oficina

PrOtegida de Lavanderia! : 11

-Identificar alunos ori I'!: os de famiiias de baix<l ~nda, que apresentem

potencialidades ou habilii:Jades para participar do curs<!,e realizar as atividades

propostas;

_Determinar prazo para explicação e divulgação;

_Estipular prazo para inscrições dos alunos;

_ Selecionar novos alunos interessados, em participar deste. projeto, para

desenvolver suas habilidades pessoais e se capacitarem profissionalmente;

_ Estimular a participação e o compromisso familiar frente ao desenvolvimento
i

dos alunos que realizare' o curso;

- Inclusão dos familiares ,~projeto;:1 ,1
_Fortalecer no grupo a ' ;fstão da autoestima, e de c mo nosso aprendizado e

aperfeiçoamento pode Influenciar no bem-estar pessoal, na Inserção
, I

comunitária, entrosamento;



. ~
, :,

. : I I

- O"perta, o ;ote,e,re 'o; j"e" emoooqo;,I"004 "pedê";". P'" q"e
possam almejar autonomia econômica e promover sua inclusão social.

8. METAS

Pretende-se através deste projeto, oportunizar espaço de aprendizado,

qualificação profissional e futura geração de renda, que possa beneficiar alunos

e familiares da Escola Especial Laços de Ternura :- APAE Carazinho e

consequ:~t:::~~: b:::lfi9i::o;e~:,rn~~;t~v:em~esf:::rt~~~::mento dos vínculos

familiares, a inclusão fi ":iliar e SOCiàl!Ja busca da idadanía e aumento na

qualidade de vida atravér", o trabalho, f~tor este que di nifica o ser humano.

Busca-se desenvolver trabalho com as famíli s por ser primordial que

as mesmas se encontrem em condições dignas de sqbrevivência e, desta

forma, realizar trabalho satisfatório com os usuários dentro da própria

Instituição, espaço este, que é da comunidade.

Salientamos que o projeto, terá continuidade por periodo

indeterminado, após o período contemplado pelo edital.

9. METODOLOGIA ' ,

Este projeto foi' " alizado atr~tés da observ~ção da necessidade de

capacitar profissionalm •...\e alunos com deficiência Intelectual da APAE de

Carazinho, com vistas 80 que nos dispõe o Art. 66 do ECA "Ao adolescente
•

portador de deficiência é assegurado trabalho protegido", pensando em uma

perspectiva inclusiva, voltada a qualificação profissional, a inserção no

mercado de trabalho, bem como, a oferta de Oficina Protegida de Lavanderia,

como um trabalho terapêutico, onde os alunos terão contato com o trabalho de

maneira prática.

Inicialmente a proposta será apresentada aos alunos e familiares, para

que possam conhecer o'.trabalho que será realizado, podendo cada um expor
~ .

suas expectativas em re, !ãO ao projel '

Desejamos atra}~j~ do referidd: projeto, oferejer em turno inverso ao

escolar, atividade profis, ionalaos alunos atendidos., As atividades a serem

organizadas e desenvolvidas deverão respeitar as limitações de cada um, onde

estes possam participar de ações que não comprometam sua saúde ou que

lhes ofereçam riscos pessoais.



Após a divulgação na comunidade e empresas, será realizado um

levantamento da demanda diária de roupas, cobertores, edredons e demais

produtos, conforme a lavandeira suporta, logo, a. apuração de gastos com

produtos utilizados para a lavagem.

Desde a idealização do projeto, foram verificados os equipamentos

necessários para a instaiação da Oficina Protegida de Lavanderia. Além disso,

foi estimada a quantid,~, e de mão pe obra nece$ária para seu perfeito

funcionamento. Esses : ~ os foram tr~nsformados e~ informações, e estas

foram analisadas, com as a garantir que o projeto fenha continuidade, pois

se trata de uma Oficina Protegida de Lavanderia auto Sustentável.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Mês 6Mês 5Mês 3 Mês 4Mês2

,
X :1 X X I. I

'i

Mês 1AÇÕES
Divulgar para as famílias e os alunos
o novo projeto de curso
profissionalizante;
Identificar os interessados em lista;
Realizar encontros com os familiares
para divulgar o projeto explic 2dOseu
un~ionamento e .os benef,ilPs que
rara para os partlcioantes; : jjl
Divulgação do projeto na co' f~nidade
e empresas; I, ,

I\s famílias participarão da
inauguração da Oficina Protegida de
Lavanderia e acompanharão a
apresentação dos novos alunos;
Convidar a família para participar de
reuníão, utilizando técnicas de
integração e orientação quanto à
importãncia destes, junto ao
desempenho dos alunos;
Trabalhar com o grupo do projeto as
questões de autoestima, haiJilidades,
competências utilizando di1~micas,
vídeos entre outros;
Aquisição do material necess "o.

,I
11. PARCERIAS'lj

Com a Implant13ção do proJeto, serão re'illizadas parcerias com

empresas do município para a prestação de serviços.

A rede de atenção à criança e adolescente acompanhará o

desenvolvimento do mesmo, bem como serão propostas ações para atender a

demanda apresentada pelos participantes do projeto.



12. PREVISÃO DE CONTINUIDADE DA SUSTENTABILlDADE DO PROJETO

Os gastos iniciais num empreendimento são fundamentais, pois

permitem a operacionalização das atividades planejadas. Desta forma, após a

aquisição dos eqUiPai: li: tos perman,fntes, contamos com a adesão dos

serviços prestados pel:j Oficina Prot~gida de L~vahderia por empresas e

comunidade, tornando e, t, um projeto auto sustentav+

13. RECURSOS

14. SUSTENTABILlDADE
O projeto da im~j<;intaçãOde urna Oficina Protegida de Lavanderia terá

continuidade, depois d, ::, findado o: ir!, ecurso diSPo~f!ibilizado, pois após a

aquisição do material pé ",anente, o projeto se torna a to sustentável.

15. ORÇAMENTO

.'000

0:1

16. MONITORAMENTO! ",AVALIAÇÃO
O projeto será ebmpanhado em todas suas etapas pela diretoria da

Instituição. Na fase de reestruturação da sala, haverá acompanhamento de um

er]genheiro (voluntário), para que a obra se torne viável dentro do orçamento

proposto.
Nos três primeiros meses serão adquiridos todos, os materiais

necessários para iniciar o trabalho da Oficina Protegida de Lavanderia. Esta

etapa será acompanhada pela diretoria, assistente soci;;!l, demais profissionais

• tol,borndo~,d, ''''11''0, fim0~1'";~'d. m'T' d"ld' • ,d,,",ção
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dos equipamentos para posteriormente organizar o trabalho com alunos,

familiares e parcerias. iia:mbém haverá a disponibilidade dos funcionários já

existentes da Institui9 ~ para aUXi,\iar no trabal~o, principalmente um

funcionário que será de ,'~minado como responsável dela Oficina Protegida de

Lavanderia.' I
Esse período de trabalho será acompanhado pela assistente social,

direção, diretoria e demais funcionários e profissionais. É importante avaliar o

trabalho mensalmente juntamente a toda equipe de trabalho através de

relatórios a serem arquivados na própria Instituição, .

Ao término do projeto será realizada avaliação mais ampla com todos

os envolvidos no mesmo, ou seja, diretoria, direção e funcionários da

Instituição, profissionais ,'que ministraram as oficinas" usuários e familiares e
: I:

dema.is participantes, qu,.','];e dispuser ,~trabalhar VOIU]'tariamente para analisar

o penado de trabalho, b, como, a dlnamlca com qu:e aconteceu, se houve um
! '~ .

resultado satisfatório n , ,'atividades e dessa forma, se programar para dar

continuidade ao projeto de maneira satisfatória.

É indispensável o arquivamento na secretaria da Instituição, de toda e

qualquer avaliação referente ao projeto, onde envolvidos e parcerias possam

ter acesso ao desenvolvimento do mesmo.
Como a escola já possui área administrativa, as funções de direção e

controle da Oficina Protegida de Lavanderia ficariam a cargo dessa seção,

dispensando, assim, a n~cessidade de designar um profissional especifico para

seu comando.

Carazinho, de de 2013

Assinatura e carimbo do Representante Técnico

A"ioa!lt e ~,imbot Rep~otank Legal

!, .
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