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ANEXO - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade
TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR: IMPOSITIVA Ea COMLJM []

DESTINODOSRECURSOS

João Basco Vaz
VEREADOR

Matí$cWa 't4'i978

Código e Nome do Orgão:
1 500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código de Classificação Institucional e Fume.:
}500.1502.]2.0365.017]

N' do Proj. ou Ativ.:
2565

Nome do Prometo, Atividade ou Oper. Especiais:
ATENDIMENTO ESCOLAR INFANTIL

Descrição: Manutenção da infraestrutura da EMEI Vila Nova

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS

Código de Classificação Económica:
4490 investimentos

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
Tesouro - Vinculados Pela Constituição - Educação/MDE

Valor acrescentado:

30.000.00

Código de Classificação Económica:

Fonte de Recurso da Classificação Económica:

Valor acrescentado:

Código de Classificação Económica:

Fonte de Recurso da Classificação Económica:

Valor acrescentado:

Código de Classificação Económica:

Fonte de Recurso da Cllassificação Económica:

Valor acrescentado:

Total: 30.000.00



l - ORIGEM DOS RECURSOS
3

2- ORIGEM DOS RECURSOS

3- ORIGEM DOS RECURSOS

Matrtda i4197EfW

Código e Nome do Orgão:
2200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ./

PARLAMENTAR

Código de Classificação Institucional e Func.:
2200.2200.99.0999.9999

N' do Prol. ou Ativ.:
9996

Nome do Pro.feto, Atividade ou Oper. Especiais:
RESERVA PARLAMENI'AR

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação: Tesouro - Livre - Administração DireTa

Código de Classificação Económica:
9999 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS

Valor retirado:
30.000.00

Código e Nome do Orgão: Código de Classificação Institucional e Func.:

N' do Proj. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação :

Código de Classificação Económica: Valor retirado:

Código e Nome do Orgão: Código de Classificação Institucional e Func.:

N' do Proj. ou Ativ.: Nome do Pro.feto, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS

Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:

ão fosco Va?



'; 4- OitiGEM DOS RECURSOS

$-ORIGENIDO$RECURSOS

cursos para aquisição de equipamentos e manutenção da infraestrutura Manutenção da infraestrutura da
EMEI Vila Nova.

»ata do recebimento Nome e assinatura do Vereador

:SCOVAZ
\là,'

\HREADOP
Matr+cxÉa 14197t:

Código e Nome do Orgão: Código de Classificação Institucional e Pune.:

N" do Proj. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Opor. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:

Código e Nome do Orgão: Código de Classificação Institucional e Func.:

N' do Pro.i. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:



Jezoni Luas Dias Almeida

De:

Enviado em:

Para:
Assunto:
Anexos:

Luciane Sarachaga Andriotti < lucianes.andriotti@portoalegre.rs.gov.br>
segunda feira. 4 de novembro de 2019 17:16
Airton Sérgio da Silvo Barnasquel Jezoni Luis Dias Almeida
EMEI VILA NOVA

22fa97f8 3cel 4a5b-87eb 95218c3cd6e7:jpgt b0242afe 4a90 420b 833b-
ab5c60a54130.jpgt 62f7cdfb 4c22 4aa7 99bc 02eb04fd7cb7jpgt 035b120a
3527 4aa6 9033 c9caa5d6057a:jpgt 2fe4f8dd bd6f 4aba be4f
74a94a30b2a2.jpg

Vimos através deste agradecer, imensamente, a visita do representante do Gabinete do vereador Jogo Borco
Vaz no dia de hoje, com o objetivo de estabelecer uma parceria em busca de melhorias na estrutura da escola.

Nossa escola pertence a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, situada no bairro Jardim Vila Nova.
Atendemos 108 crianças, na faixa etária de la 5 anos, em turno integral, no horário das 7h às 19h. Assumimos a

direção da escola em 2017 e desse lá, observamos vários problemas de infraestrutura e que aos poucos estamos
tentando soluciona-los, a partir de um planejamento anual de investimentos em obras, manutenção e aquisição de
equipamentos organizado por essa direção.

Atualmente nossa maior preocupação está voltada para os espaços de brincar na escola e de que forma
podemos potencializa-los para beneficiar as crianças. Para isso, em conjunto com o Conselho Escolar, criamos um
grupo de trabalho com o objetivo de organizar os espaços brincantes da escola e assim poder otimízar a utilização
dos recursos financeiros, Já em nossos primeiros encontros, constatamos que é prioritário resolvermos as questões
de drenagem dos pátios antes do planejamento de qualificação dos espaços-

A falta de um sistema de drenagem eficiente tem prejudicado as atividades dos alunos. A escola conta com
dois pátios externos para uso das crianças, porém em dias de chuva, o pátio dos fundos que fica completamente
alagado levando dias para secar inviabilizando o seu uso pelas crianças para o brincar ou para o desenvolvimento de
qualquer proposta pedagógica organizada pelos educadores. Além do comprometimento do espaço de brincar ainda
sofremos com a umidade e infiltração que tem provocado o apodrecimento dos pisos das salas de aula.
Originalmente o piso das salas são de parquet, porém nos últimos anos temos enfrentado problemas como
apodrecimento do piso, proliferação de insetos e umidade que acarretou em agravamento na saúde de muitas
crianças com comprometimento nas vias respiratórias. Cabe salientar que as crianças realizam hora do descanso na
escola e este acontece nas salas em colchonetes. Esgotadas todas as possibilidades de restauração do piso, devido
ao grau de deterioração, realizamos a troca dos pisosdas salas dasturmasJardim A e B. Mesmo com todos os
cuidados com impermeabilização, observamos que a umidade ainda afeta as salas de aula, devida a falta de um
sistema de drenagem eficaz.

Outra questão que atrapalha muito o uso dos espaços na escola é referente a da quadra de esportes que não
conseguimos usar devido as más condições. O piso é inadequado, faltam goleíras, redes e pintura das marcações
da quadra. Esse seria um espaço muito aproveitado pelas crianças, tanto como mais uma opção para o brinquedo
livre como para a prática das aulas de educação física. Hoje as aulas de educação física se limitam ao espaço da área
coberta que serve de corredor de acesso para todas as salas da escola.

Ambas obras necessitam de investimento alto e que não temos como dar conta com os valores repassados pela
Mantenedora, desta forma salientamos que toda ajuda será bem-vinda e fundamental a para o que possamos
avançar em nosso projeto de qualificação dos espaços da escola.

Certos de sua colaboração e apoio, estamos disponíveis para sanar quaisquer dúvidas ou fornecer maiores
Informações.

l



Luciane Sarachaga Andriotti

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria Municipal de Educação EMEI Vila Nova Diretora Mat. 50094.2 Rua Fernando
Pessoa, 350 - Vila Nova - Porto Alegre - RS
Contatos:(51) 3246-4819 3289-5852 3289-5853 lucianes.andriotti@smed.prefpoa.com.br

Não compartilhe seus dados de login. Eles são sua identificação pessoal na rede
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