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EMENDA N' ZZ

ANEXO - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade
TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR: IMPOSITIVA E]] COMUM []

DEST{NODOSRECURSOS

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

Código de Classificação Institucional e Func.:
1500.1502.12.0367.0171

N' do Prol. ou Ativ.:
2566

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIAL

Descrição: Revitalização do ambiente recreativo da EMEEF Prof. Elyseu Paglioli

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS
Código de Classificação Económica:
4490 In-,,estimentos

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

Valor acrescentado:

20.000.00

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 Classificação Económica:

Valor acrescentado:

Total: 20.000.00



l ORIGEM DOS RECURSOS

2-0R{GEIWDOSRECURSOS

3- ORIGEM DOS RECURSOS

Código e Nome do Orgão:
2200 RESERVA DE CONTINGENCIA /

PARLAMENI'AR

Código de Classificação Institucional e Func.:
2200.2200.99.0999.9999

N' do Prol. ou Ativ.:
9996

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
RESERVA PARLAMENTAR

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS

Especificação: Tesouro - Livre - Administração Direta

Código de Classificação Económica:
9999 Reserva de Contingência e Reger\a do RPPS

Valor retirado:
20.000.00

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

N' do Prol. ou Ativ.: Nome do Prometo, Atividade ou Oper. Especiais:

GRUPOS DE DESPESA A SEREM: REALOJADOS

E specificação :

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 Classinlcação Económica: Valor retirado:
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4- ORIGEM DOS RECURSOS

5- ORIGEM DOS RECURSOS

Código e Nome do Órgão: Código de Classificação Institucional e Fume

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

JUSTIFICIATIVA: O objetivo da presente emenda é atender o requerimento em anexo, o qual solicita re
cursos para aquisição de equipamentos e manutenção da infraestrutura da EMEEF Prof. Elyseu Paglioli

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

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

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação:

Código de Classificação Económica: Valor retirado:



''PROJETO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INFANTIL - TODOS PODEM BRINCAR
DESDE QUE OS BRINQUEDOS SEJAM ACESSÍVEL''

2.IA ESCOLA ELYSEU

A Escola Municipal Especial Prof. Elyseu Paglioli foi fundada em 21 de
Agosto de 1988. Tem, pois, exatamente 30 anos. Foram trinta anos de uma
construção que começou com solicitações da comunidade à Administração
Municipal para que atendesse a clientela "portadora de deficiência". O primeiro
grupo para ativação desta solicitação chamou-se Grupo Operacional - CIEM
Especial - sob a coordenação da Secretária de Educação da época, que tinha a
convicção de que deveria devolver-se o espaço que vinha sendo negado ao
portador de deficiência, no que diz respeito à aceitação, escolarização,
oportunidade de trabalho e integração nos diferentes ambientes sociais e que
este indivíduo não deveria ser encarado de forma paternalista e/ou caridosa.
Olhando para traz hoje, e sabedores do paradigma que envolvia os serviços de
atendimento às pessoas com deficiência da época, esta era uma visão ousada
e inovadora.

A construção deste novo espaço de atendimento começou do ponto
zero, ou seja, foi preciso localizar a clientela através de anúncios de jornal
categorizá-la (deficiente físico, mental, auditivo, visual, múltiplo e paralisado
cerebral), cadastro-la e inscrevê-la. Ficou decidido prestar atendimento às
crianças em idade escolar (7 aos 14 anos na época), mas havia a possibilidade
de ampliação, já se pensando em prevenção com a ideia de Estimulação
Precoce. Foí aberta licitação para a construção do prédio e, após, foi-se em
busca de terrenos municipais adequados, o que gerou certa tensão nas
comunidades envolvidas, que rejeitavam a idéia de conviver com
excepcionais" na porta de casa, revelando um preconceito que redundou em

l.ineNTiFiêÀê
OBiETO : Revitalização do am
brinquedos existentes e aquisição de brinquedos adaptados para crianças com
Eleticiõncia de zero a 21 anos e nrlnqueaos aaaptaaos para crianç
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um artigo cujo nome "A redoma de Cristal" fazia alusão a segregação e ao
nome do bairro escolhido - Cristal.

O projeto inicial era atender 1 10 alunos de 7 à 14 anos, "excepcionais" ,
que passariam o dia na Escola recebendo aulas, alimentação, treinamento,
recreação, jogos e atendimento clínico e era extensivo a familiares.

Atualmente atendendo mais de 200 alunos de zero aos 21
anos com as mais diversas deficiências associadas à
deficiência intelectual, vindos dos diferentes bairros da cidade.

Ao longo desses 30 anos. a escola Elyseu Paglioli imprimiu /revelou
um caráter e um formato de comunidade de aprendizagem. firmando parcerias
com outras instituições e promovendo oficinas, complementos, etc o que a
caracteriza como uma instituição que se amolda aos parâmetros de Educar e
transformar a realidade pessoas e da própria comunidade.

Desde forma acreditamos que o brincar também tem ser
inclusivo e para tal necessitamos que todos os equipamentos
da escola tenham adaptação universal assim como os
brinquedos acessíveis para todos.

2.NOSSAPROPOSTA

Revitalização dos espaços recreativos da escola com
praça adaptada a todas as crianças indiferente de idade,
deficiência ou limitação física com melhoria dos brinquedos
existentes e aquisição brinquedos para crianças bem
pequenas.

Necessidade revitalização do terreno no entorno dos brinquedos que impedem acesso de
crianças com muitas dificuldades motoras. Terreno muito úmiclo em dias chuvosos fica
muitos dias sem uso.



Brinquedo com necessidade de

adaptação para crianças com
dificuldades motoras

Brinquedo muito antigo neccssitanclo
de revitalização


