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ANEXO - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade
TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR: IMPOSITIVA l$?1 COMUM []

DESTINODOSRECURSOS

Código e Nome do areão:
7300 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN-

VOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES

Clódigo de Classificação Institucional e Func.:
7300.7301.27.08}2.0}74

N' do Prol. ou Ativ.:
2705

Nome do Projeto, Atividade ou Open. Especiais:
EVENTOS ESPORTIVOS E RECliEATIVOS

Descrição: Repassa de recursos para o Centro Cultural Marli Madeiros CEMME (CNPJ n' 08.012.439/0001-46),
para a realização de aulas de Jiu-Jitsu à comunidade do Bairro Bom Jesus.

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOJADOS
Código de Classificação Económica:
3350 Outras Despesas Correntes

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
Tesouro - Livre - Administração Direta

Valor acrescentado:

25.000

Código de Classificação Económica:
4450 Investimentos

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
Tesouro - Livre - Administração Direta

Valor acrescentado:

25.000

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especificação da Classificação Económica

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
digite aqui a fonte de recurso da Classiütcação Económica

Valor acrescentado:

ooo.ooo.ooo

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especificação da Classificação Económica

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
digite aqui a fonte de recurso da Classificação Económica

Valor acrescentado:

ooo.ooo.ooo

Total: 50.000



[ - O]UGEM DOS RECURSOS

2- ORIGEM DOS RECURSOS

3- ORIGEM DOS RECURSOS

Código e Nome do órgão:
2200 RESERVA DE CONTINGÊN-

CIA/PARLAMENTAR

Código de Classificação Institucional e Func.:
2200.2200.99.0999.9999

N' do Prol. ou Ativ.:
9996

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

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ]iEALOCADOS

Especificação: Tesouro - Livre - Administração Direta

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

Valor retirado:
50.000

Código e Nome do órgão:
0000 digite o nome do órgão

Código de Classificação Institucional e Func.:
oooo.oooo.oo.oooo.oooo

N' do Prol. ou Ativ.:
0000

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
digite o nome do Projeto ou Atividade

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Económica

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especificação da Classinlcação Económica

Valor retirado:
ooo.ooo.ooo

Código e Nome do órgão:
0000 digite o nome do órgão

Código de Classificação Institucional e Func.:
oooo.oooo.oo.oooo.oooo

N' do Proj. ou Ativ.:
0000

Nome do Prometo, Atividade ou Oper. Especiais:
digite o nome do Prometo ou Atividade

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Económica

Código de Cllassificação Económica:
0000 digite a especificação da Classificação Económica

Valor retirado:
ooo.ooo.ooo



4- ORIGEM DOS RECURSOS

5- ORIGEM DOS RECURSOS

JUSTIFICATIVA: A presente emenda
CEMME, localizada no baixo Bom Jesus, para a realização, na sede da referida associação, de aulas gratui-
tas de Jiu-Jitsu destinadas à comuidade, em especial, para crianças e adolescentes, cuja meta é atingir um
público de até 50 crianças e adolescentes por turno, sendo que metade das vagas seriam destinadas paras as
crinaças e adolescentes ligados a algum prograna já desenvovido pelo CEMME, e, a outra, seria destinada
para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social ou que não estão cadastradas em nenhum outro pro-
grama da instituição, conforme documento anexo.

 
l)ata do recebimento:

NomeeassinaturadoVereador: ~liiiX .l
WKWDKS RIBEIRO

Código e Nome do órgão:
0000 digite o nome do órgão

Código de Classificação Institucional e Pune.:
oooo.oooo.oo.oooo.oooo

N' do Proj. ou Ativ.:
0000

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
digite o nome do Projeto ou Atividade

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Económica

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especificação da Classificação Económica

Valor retirado:
ooo.ooo.ooo

Código e Nome do Órgão:
0000 digite o nome do órgão

Código de Classificação Institucional e Func.:
oooo.oooo.oo.oooo.oooo

N' do Proj. ou Ativ.:
0000

Nome do Projeto, Atividade ou Open. Especiais:
digite o nome do Prometo ou Atividade

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ]iEALOCADOS

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Económica

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especinlcação da ClassiHlcação Económica

Valor retirado:
ooo.ooo.ooo



# Centro Cultural Marli Medeiros - CEMME
Rua Joaquim Porto Vilanova 143 - Vila Pinto
Bairro Bom Jesus - Porto Alegre - RS
www.ceaviiapinto.org

CEMME

Jiu-Jitsu na Bom ]esus

Dados da Instituição

CNPJ/MF 08.0]2.439/0001-46

Ano de Fundação
2003

Endereço Avenida Joaquim Porto Vilanova, 143 Vila Pinto
CEP 91 .41 0-400 -- Bairro Bom Jesus --

Porto Alegre - RS
(51)3338-1044/(51)98546-2152Telefone

Site m.{o.o}

www.ceavilapinto.org



CEMME

Centro Cultural Marli Medeiros - CEMME

Rua Joaquim Porto Vilanova 143 - Vila Pinto
Bairro Bom Jesus - Porto Alegre - RS
www.ceavilapinto.org

Histórico da Instituição

Para apresentar o Centro Cultural Marli Medeiros -- CEMME é importante explicar o

contexto organizacional no qual está inserido.

Em 1995, um grupo de mulheres excluídas do mercado formal de trabalho,

domiciliadas na Vila Pinto, zona leste de Porto Alegre, organizaram-se com o objetivo de

fomentar estratégias de geração de trabalho altemativo que garantisse sua autonomia

financeira, visando a melhoria da qualidade de vida de suas famílias e do meio ambiente em

que moravam. Lideradas por Marli Medeiros, líder comunitária e idealizadora do prometo,

decidiram realizar a separação e seleção de materiais recicláveis, pois esta atividade não

exigia experiência, nem escolaridade e a matéria prima era gratuita.

wvwv.ceavilapinto.org

Email supofcecela !a'ã: crnaii .coi]]
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Nome Fantasia CEMME

Registro CMI)CA 360

Registro CMAS 209
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Centro Cultural Marli Medeiros - CEMME

Rua Joaquim Porto Vilanova 143 - Vila Pinto
Bairro Bom Jesus -- Porto Alegre -- RS
www.ceavilapinto.org

Com o apoio da GTZ (organização alemã) foram adquiridos equipamentos e

capacitação. Através de parceria com o DMLU -- Departamento Municipal de Limpeza

Urbana, o recebimento da matéria prima manteve-se garantido, através do programa "Cometa

Seletiva". Após a correta separação do material reciclável ocorre a venda deste produto e, o

ganho obtido com a venda é dividido de forma equitativa.

Em 1996, fundaram o Centro de Educação Ambiental -- CEA, Organização Não

Govemamental, com a missão de se tomar agente propulsor do desenvolvimento

socioeconómico da comunidade do Baixo Bom Jesus, região que compreende cerca de

40.000 habitantes (Vila Pinto, Vila Fátima e Vila Divinéia).

O Centro de Educação Ambiental -- CEA administra três entidades operacionais:

Centro de Triagem da Vila Pinto -- CTVP (Associação de mulheres de baixo poder aquisitivo,

mulheres detentoras dos proventos de suas famílias, que garantem geração de trabalho e renda

através da seleção de material reciclável, possibilitando no sustento de, aproximadamente, 40

íàmílias e no funcionamento do Centro Cultural Marli Madeiros -- CEMME.

Assim, o Centro de Educação Ambiental -- CEA, com apoio de pessoas físicas e

jurídicas fundou em 2003 o Centro Cultural Marli Madeiros (Associação que desenvolve

atividades nas áreas de educação, cultura, lazer, esporte e qualificação profissional para as

crianças, adolescentes, jovens e adultos, moradores da comunidade. E em 2007 com o apoio

da prefeitura de Porto Alegre e parceiros fundou a Escola de Educação Infantil Vovó Belinha

que atende crianças de zero a 5 anos e 1 1 meses.

O CEMME foi criado a partir da necessidade apontada pelas recicladoras associadas

do Centro de Triagem, que bicavam preocupadas com a vulnerabilidade à qual seus filhos

ülcavam expostos e aos riscos inerentes ao contexto sociocultural no qual estavam inseridos,

enquanto as mesmas trabalhavam.

É de extrema importância a observação sob a alteração do novo nome dado a

instituição que antes se chamava "Centro Cultural James Kulisz -- CEJAK" e, agora,

registrado em ata, chama-se "Cultural Marli Medeiros -- CEMME". Altemância dada em

razão ao falecimento da fundadora do prometo. Uma singela e justa homenagem a quem tanto

fez por esse prometo e pela comunidade.

www.ceavilapinto.org



GERME

Centro Cultural Marii Medeiros - CEMME

Rua Joaquim Porto Viianova 143 - Vila Pinto
Bairro Bom Jesus -- Parto Alegre -- RS
www .ceavilapinto .org

Justificativa do Prometo

A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das

crianças e adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos dos outros,

de forma que, o mesmo possa desenvolver as competências técnicas, sociais e comunicativas,

essenciais para o seu processo de desenvo]vimento individual e social. Além de ampliar o

campo experimental do indivíduo, cria obrigações, estimula a personalidade intelectual e

física oferecendo chances reais de integração social.

Sendo assim, oportunizar as crianças e adolescentes atendidos no Centro Cultural

Marli Medeíros -- CEMME e comunidade a prática esportiva de jiu-jitsu, utilizando esta

modalidade como instrumento de transfomiação, através da construção de sonhos,

estabelecimento de metas, trabalho em equipe, disciplina, cuidados com a saúde entre outros

aspectos que são fundamentais de serem motivados junto ao nosso público atendido,

objetivando fortalecer as possibilidades e expectativas de construção de um futuro com saúde

e bem-estar.

O prometo de Jiu-Jitsu iniciou em 2011 na instituição, quando possibilitado a

comunidade aproximar-se desta modalidade esportiva, uma vez que o mais comum na

periferia é o desenvolvimento de modalidades de maior acessibilidade, como, por exemplo, o
futebol.

Dar garantia de condições com a continuidade deste prometo encontra-se atualmente

nas prioridades da instituição considerando os resultados já obtidos e os impactos causados

nos serviços de atendimento as crianças e adolescentes que participam da modalidade

esportiva no CEMME.

Este é o tipo de prometo que impacte sobre toda a comunidade. Possibilitar através do

esporte a construção e o fortalecimento de identidade cidadã de cada um e ainda oportunizar a

estas crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social se projetar num

futuro saudável, através do desejo de ser campeão, dentro e fora dos tatames e ainda fomentar

o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

www.ceavilapinto.org



Centro Cultural Marli Medeiros - CEMME
Rua Joaquim Poro Vilanova 143 -- Vila Pinto
Bairro Bom Jesus - Porto Alegre - RS
www.ceavilapinto.org

CEMME

Contudo acredita-se que o esporte pode ser mais uma alternativa na formação humana

de crianças e adolescentes, através de sua prática, pode se trabalhar vivendas essências para

que as dificuldades da modemidade possam ser ultrapassadas, e que esses mesmos

adolescentes e jovens possam se tomar pessoas mais preparadas paa enâentar as

responsabilidades da vida adulta.

Este prometo vem com o intuito de "qualificar" o prometo "voluntário" em execução

desde 2011, no qual atendemos crianças e adolescentes no tumo inverso ao escolar, e

proporciona a prática esportiva como instrumento educacional.

As atividades esportivas não podem ser consideradas apenas atribuições ao

desenvolvimento físico das crianças e adolescentes, mas especialmente para o
desenvolvimento de capacidade de integração, disciplina e autoestima.

O esporte é um motivador da ação educativa, os jogos e as brincadeiras promovem, ao

mesmo tempo, prazer, alegria e melhorias na educação.

":r- 'Jr'-ljj;lX):'b;::f :' ' l ,=;;r.H' l ;r, ,.:;rr::. IÉT:jj ::='=:lll'..,L-''' v=.; .., =:' .'í i l:,,'l''. íF.:eÍ:/í.l:c;=
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Descrição do Prometo

As atividades propostas são realizadas todos os dias em um único turno e horário,

proporcionando um espaço de convivência e desenvolvimento integral dos atletas educandos.

O Jiu-jitsu na Bom Jesus visa manter e consolidar mais um espaço de atividade

complementar ao desenvolvimento das crianças e adolescentes da comunidade beneHlciada.

Neste sentido as práticas esportivas elaboradas por oHicineiros qualificados para tal

atividade são de suma importância pois agregam não apenas ao currículo educacional do

público beneüicíado mas principalmente ao desenvolvimento fisiológico das crianças e jovens

do prometo.

www.ceavilapinto.org



Centro Cultural Marli Medeiros - CEMME

Rua Joaquim Porto Vilanova 443 -- vila Pinto
Bairro Bom Jesus - Porto Alegre -- RS
www . ceavilapinto .org

CEMME
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Neste sentido o prometo Jiu-jitsu na Bom Jesus pretende aduar paralelamente com todas

as outras atividades e programas que o Centro Cultural Marli Medeiros -- CEMME já executa.

Entendemos que o exporte, assim como todas as outras esferas de aprendizagem

instrucional não pode ser posto como um único caminho possível para um futuro melhor.

Precisamos criar espaços de educação em que as crianças saibam que pma nos tomamos

cidadãos mais conscientes, justos e com visão de mundo é necessário que as somas de todos

os tipos de educação e instrução precisam estar interligadas, nos tomando, assim, seres

humanos mais capazes de tomar decisões e escolhas corretas.

O Jiu-Jitsu não atende apenas as crianças e adolescentes já cadastradas e beneficiadas

pelo CEMME. Em razão da grande demanda de crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade social que a comunidade apresenta ao prometo 50% da tumba é complementada

por inscrições ao público aberto da comunidade do bairro Bom Jesus.

O prometo por estar em execução desde 201 1 já possui um cronograma esquematizado

e enraizado dentro da instituição. O jiu-jitsu no CEMME, hoje, é 100% voluntariado e é por

este motivo que consideramos ser um "prometo piloto" muito bem consolidado e muito bem

sucedido. E é exatamente o que nos motiva a expandir para o "Jiu-Jitsu na Bom Jesus".

Local de Execução do Projeto.

O prometo será realizado na sede do Centro Cultural Marli Madeiros -- CEMME,

localizado na Av. Joaquim Porto Vila Nova 1 43, Vila Pinto -- Bairro Bom Jesus, região leste

da cidade de Porto Alegre. O Bairro ainda é considerado um dos bairros mais violentos da

capital gaúcha, mas melhorou muito, pois em décadas passadas já tinha os piores indicadores

sociais do Brasa!.

Público Bene$tciário.

www.ceavilapinto.org
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Centro Cultural Marli Medeiros - CEMME
Rua Joaquim Porto Vilanova 143 - Vila Pinto
Bairro Bom Jesus -- Porto Alegre -- RS
www.ceavllàpintó .org

O público beneficiado será composto por 50 crianças e adolescentes da comunidade.

Em que 50% da turina estará ligada a algum programa já desenvolvido pelo Centro Cultural

Marli Madeiros -- CEMME (Promovem, Trabalho Educativo, SCFV), e os outros 50% serão

destinados as crianças e adolescentes não cadastradas por nenhum outro programa e que,

ainda, se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Objetivo Geral:

O prometo visa trabalhar o Jíu-jitsu não, apenas, com a finalidade de transformar as

crianças e adolescentes em grandes atletas, mas como uma ferramenta de educação integrada,

que irá catalisar as competências sociais, pessoais, cognitivas e produtivas que eles podem
desenvolver.

A prática esportiva não contribui apenas para o desenvolvimento físico das crianças, mas

especialmente para o desenvolvimento de capacidade de integração, disciplina e autoestima.

www.ceavilapinto.org
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Centro Cultural Marli Medeiros - CEMME

Rua Joaquim Porto vilanova 143 : Vida Pirite
Bairro Bom Jesus - Porto Alegre -- RS
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2. Senadora de Roupas

3. Ar Condicionado

4. Caixa de som média

5. Armário Vestiário

6. Lona para tatame

7. Ventilador

8. Uniformes

9. Portão de acesso

10. Bebedouro

1 1 . Kimono

12. Almofadas Poofs

13. Smart TV

2

l

4.700,00

l.ooo,oo

4.000,00

2.500,00

l

50

600,00

]2.500,00

2.500,00

2.750,00 {

<

www.ceavilapinto.org


