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EMENDA Nº 942
ANEXO II - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade
TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR:
IMPOSITIVA
NÃO IMPOSITIVA
DESTINO DOS RECURSOS:
Código e Nome do Órgão:
Código de Classificação Institucional e Func.:
73000
SECRETARIA MUNICIPAL DE 7300.7305.08.0243.0180
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nº do Proj. ou Ativ.: Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
2062
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNCRIANÇA

Descrição: Destina valores, para o FUNCRIANÇA, para o Projeto de Inserção Social através da Educação Musical,
mantido pelo Instituto Porto-Alegrense de Arte-Educação /IPDAE. cnpj: 02.564.662/0001-10.

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS
Código de Classificação Econômica:
3390 Outras Despesas Correntes

Valor acrescentado:
5.000

Fonte de Recurso da Classificação Econômica:
Tesouro - Livre - Administração Direta
Código de Classificação Econômica:
0000 digite a especificação da Classificação Econômica

Valor acrescentado:
000.000.000

Fonte de Recurso da Classificação Econômica:
digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica
Código de Classificação Econômica:
0000 digite a especificação da Classificação Econômica

Valor acrescentado:
000.000.000

Fonte de Recurso da Classificação Econômica:
digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica
Código de Classificação Econômica:
0000 digite a especificação da Classificação Econômica

Valor acrescentado:
000.000.000

Fonte de Recurso da Classificação Econômica:
digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica
Total:

5.000

1- ORIGEM DOS RECURSOS:
Código e Nome do Órgão:
2200
RESERVA
PARLAMENTAR
Nº do Proj. ou Ativ.:
9990

DE

Código de Classificação Institucional e Func.:
CONTINGÊNCIA 2200.2200.99.0999.9999

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
RESERVA PARLAMENTAR
GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS

Especificação: Tesouro - Livre - Administração Direta

Código de Classificação Econômica:
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS

Valor retirado:
5.000

2- ORIGEM DOS RECURSOS:
Código e Nome do Órgão:
0000 digite o nome do órgão
Nº do Proj. ou Ativ.:
0000

Código de Classificação Institucional e Func.:
0000.0000.00.0000.0000

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 Econômica

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

Valor retirado:
000.000.000

3- ORIGEM DOS RECURSOS:
Código e Nome do Órgão:
0000 digite o nome do órgão
Nº do Proj. ou Ativ.:
0000

Código de Classificação Institucional e Func.:
0000.0000.00.0000.0000

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 Econômica

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

Valor retirado:
000.000.000

4- ORIGEM DOS RECURSOS:
Código e Nome do Órgão:
0000 digite o nome do órgão
Nº do Proj. ou Ativ.:
0000

Código de Classificação Institucional e Func.:
0000.0000.00.0000.0000

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 Econômica

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

Valor retirado:
000.000.000

5- ORIGEM DOS RECURSOS:
Código e Nome do Órgão:
0000 digite o nome do órgão
Nº do Proj. ou Ativ.:
0000

Código de Classificação Institucional e Func.:
0000.0000.00.0000.0000

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 Econômica

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

Valor retirado:
000.000.000

JUSTIFICATIVA: Os recursos destinan-se para aquisição de material pedagógico para o Projeto de
Inclusão Social Através da Educação Musical.

Data do recebimento:
/

/

Nome e assinatura do Vereador:
VEREADOR JONAS REIS
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ANEXO - VIII
Plano de Trabalho do Serviço:
Identificação: SARA

Razão Social: Instituto Porto-Alegrense de Arte-Educação /IPDAE
Nome fantasia: ---CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica): 02.564.662/0001-10
Endereço Completo da OSC: Avenida João de Oliveira Remião, 7193
Bairro: Lomba do Pinheiro

Microrregião:

4

CEP:

91560-000

Município: Porto Alegre/RS
Telefone Fixo: (51) 33363713

Celular: (51) 998638649

E-mail Institucional: ipdae@ipdae.com.br
Nome Dirigente: Fátima R. Flores Jardim
_______________________________
Fátima R. Flores Jardim
Identificação dos Serviços, Programas e Projetos desenvolvidos informando:

A) Projeto

de Inserção Social através da Educação Musical

Público atendido: Crianças, adolescentes, jovens e seus familiares, em especial estudantes
das escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio.
Faixa etária: O atendimento direto abrange a faixa etária de 06 a 21 anos . O atendimento indireto abrange pessoas de todas as idades
Numero de Atendimentos:150; PCD’s(7)
Descrição das Ações: As oficinas na instituição acontecem de 2ª à 6ª, no contra turno escolar. Cada aluno escolhe fazer um instrumento, participa da disciplina de prática coral, teoria e
percepção musical, letramento e atividades de leitura e escrita, bem como, na medida do desenvolvimento musical, integra algumas das Orquestras e algum trabalho em grupo. Ao longo
do ano a coordenação pedagógica, a assistente social e os professores acompanham o beneficiário, se este manifesta algum tipo de problema é lhe oferecido todo o suporte disponível
na rede de assistência social do território. Para o primeiro semestre de 2021 está planejado o
desenvolvimento de todas as atividades on-line, para o segundo semestre aguarda-se as definições das autoridades competentes que indicarão se as atividades continuarão on-line ou
presencial.
Objetivos Específicos: Contribuir para fortalecer a rede de assistência social da região e da
cidade de Porto Alegre possibilitando as condições necessárias para o desenvolvimento de
crianças, adolescentes, jovens e adultos de modo geral. Contribuir para o desenvolvimento
da comunidade do Bairro Lomba do Pinheiro. Favorecer a proteção, o amparo e a promoção
da infância, adolescência e juventude, oferecendo oficinas de música. Promover o resgate da
cidadania e reiserção social de adolescentes em conflito com a lei. Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades latentes da criança, adolescente e jovens. Contribuir para forma-
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ção musical de crianças e adolescentes possibilitando-lhes a delinearem uma perspectiva de
vida profissional baseada em valores éticos.

Metodologia: A Escola de Música oferece gratuitamente, oficinas de música.Tendo a perspectiva de educação formativa e continuada, com uma proposta pedagógica de oito anos de duração, onde conta com professores de formação específica na área.
Ao aluno é fornecido o instrumento e todo material necessário ao estudo da música, como instrumento, caderno de música, métodos e apostilas específicas ao seu nível de aprendizado.
Ao matricular-se o aluno é inscrito gratuitamente e lhe é ofertado a possibilidade de acessar os
demais projetos da Instituição.
Este projeto tem como objetivos a proteção, o amparo e a promoção à infância e à adolescência ofertado a possibilidade de vivenciarem novas experiências de impacto positivo
em suas vidas, minimizando a permanencia nas ruas, onde ficam expostos a extimulos negativos e riscos sociais. Este projeto possibilita ao aluno adquirir, no contraturno escolar, conhecimentos que vão lhes possibilitar uma sólida formação musical e consequente integração no
contexto social e musical da cidade. Todos os beneficiados são oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social que moram na comunidade local e entorno (Restinga, Pitinga,
Agronomia, Partenon,etc .)
A entrada dos alunos nas oficinas oferecidas pela Escola de Música é livre, as crianças
e adolescentes procuram a instituição espontaneamente, pelo desejo de apreender um instrumento e simpatia com a música. Ocorre,também, ingressos que são encaminhados por serviços do território como por exemplo, encaminhamentos do CRAS, CREAS, SAF’s, Escolas e
demais serviços da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente.
O que inicialmente é apenas uma curiosidade ou simples desejo torna-se, posteriormente, um objetivo de vida. Passa a ser a coisa mais importante de suas vidas. Grande parte dos
alunos chegam ao IPDAE convidados pelos amigos, colegas, parentes ou instigados pelos
Concertos Didáticos realizados, prioritariamente, nas Escolas Públicas do bairro e em outras
regiões da cidade de Porto Alegre. O ingresso na Escola de Música dá-se através da inscrição
efetivada pelos pais ou responsáveis, mediante entrega de documentação (cópia da carteira
de identidade ou certidão de nascimento do alunos, cópia da carteira de identidades dos pais,
comprovante de residência e atestado de escolaridade). Uma vez escolhido o instrumento, o
aluno passa a ter aulas de instrumento, de teoria e percepção musical e canto coral.
A instituição, também, encaminha os alunos para atendimento especializado em psicologia, psicopedagogia e fonodiologia quando necessário. Estes serviços são extremamente
importantes, visto que os alunos, em sua maioria, são oriundos de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, onde tais demandas não tratadas podem interferir nas escolhas e
no desenvolvimento dos alunos, impedimento, muitas vezes que estes sigam sua própria trajetória de vida, e não reproduzam o “status quo” do qual são originários.
Os alunos com mais de um ano de estudo do instrumento, com bom desempenho escolar e bom desempenho na Escola de Música são convidados a participar de algum dos grupos
musicais da instituição. O IPDAE mantém cinco grupos musicais, a saber: Orquestra Jovem,
Orquestra de Flautas Transversas, Orquestra Infanto juvenil, Coro Infanto Juvenil, Vox Hábilis- Coro Jovem. Os alunos que integram os diferentes grupos artísticos do IPDAE tiveram
oportunidade de participar de muitas apresentações e viagens pelo interior do Estado do Rio
Grande do Sul, participando de concertos, ficando hospedados nos melhores hotéis, fazendo
as refeições nos melhores restaurantes das cidades por onde realizavam concertos, dando entrevistas para jornais, revistas e emissoras de televisão locais. Compreende-se que tais oportunidades servem de facilitadoras para superação de muitas vulnerabilidades, uma vez que, se
dá acesso a novas possibilidades de vivências positivas.
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Avaliação: os alunos são avaliados a cada aula, sendo que ao final do semestre é realizada
uma prova, onde o aluno apresenta os conteúdos desenvolvidos ao longo do período, cada
aluno faz sua auto-avaliação e os professores fazem o parecer descritivo, estes são lançados
no boletim escolar do aluno e entregue aos pais ao final de cada semestre. Também é solicitado aos alunos e pais uma avaliação institucional, para que se possa sempre estar fazendo
atualizações e melhorando o serviço oferecido.
b) Recursos Humanos:
b-1)Função: Professores
Quantidade de Profissionais: 08
Formação: Superior ou mestrado em Música
Carga Horária: cada professor tem média de 15 a 20 horas aula semanais.
Vínculo Institucional: CLT
b-2) Função: Assistente Administrativo
Quantidade de Profissionais: 01
Formação: Superior completo em direito
Carga Horária: 40 horas semanais.
Vínculo Institucional: CLT
b-4) Função: Promotora de Leitura
Quantidade de Profissionais: 01
Formação: Cursando Biblioteconomia
Carga Horária: 20 horas semanais.
Vínculo Institucional: bolsista
b-5) Função: Auxiliar de serviços gerais
Quantidade de Profissionais: 01
Formação: Ensino Médio
Carga Horária: 34 horas semanais.
Vínculo Institucional: contratada
c) Recursos Financeiros: Informar a origem dos recursos:
Municipais:
Próprios:

( ) SMED ( ) FASC (x ) FUNCRIANÇA/CMDCA
( ) Não ( x ) Sim Outros: Projetos e campanhas diversas de arrecadação.
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B ) Projeto de valorização/educação histórica do território Lomba do Pinheiro
Público atendido: alunos e professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior, outras instituições do território Lomba do Pinheiro e Comunidade em geral.
Faixa etária: seis anos em diante.
Numero de AtendimentosNão Conveniados(120);PCD’s (3);próprios(

)

Objetivos Específicos: Promover oficinas de valorização/educação histórica e ambiental do
território Lomba do Pinheiro para alunos e professores da rede pública do ensino fundamental
e médio e comunidade em geral. Promover a cidadania e a valorização da Cidade.
Descrição das Ações:Projeto de valorização/educação histórica do território Lomba do
Pinheiro: resgatar, promover e incluir crianças e adolescentes das Escolas do território da
rede pública, prioritariamente, através de oficinas e visitas guiadas. As oficinas têm como objetivo aproximar os moradores e estudantes de sua história. Além de despertar o senso de valorização do patrimônio material e imaterial. Este programa é uma iniciativa do Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro que busca, através do resgate da história local, uma aproximação da
comunidade à valorização de história local e regional. São realizadas oficinas, visitas guiadas
e mostra de vídeos, com caráter educativo e pedagógico.
Este projeto é realizado pelos museólogos, historiadores, estagiários e bolsistas da UFGRS em parceria com o IPDAE e voluntários da comunidade.
Metodologia:o trabalho do Museu Comunitário se dá a partir do levantamento e do diagnóstico participativo realizado pelos técnicos, pelos estagiários e bolsistas da UFGRS, pelos voluntários da comissão comunitária do Museu junto às instituições da região, para então ser delineada as atividades que serão desenvolvidas com alunos, professores e comunidade de modo
geral
Avaliação:, todas as visitas realizadas fazem uma avaliação por escrito, onde todos os alunos
e professores, após as oficinas, preenchem um formulário qualitativo. De modo geral as atividades realizadas também são avaliadas pelos professores coordenadores dos bolsistas da
UFRGS.
b) Recursos Humanos:
Função: 1 Professor museólogo voluntário, 1 estagiário , 4 voluntárias da comunidade
Quantidade de Profissionais: 6
Formação: - um profissional com formação superior, 1 estagiário cursando história, e os 4
voluntários da comunidade.
Carga Horária: cada profissional tem média 10 horas semanais.
Vínculo Institucional: voluntariado.
c) Recursos Financeiros: Informar a origem dos recursos:
Municipais: ( ) SMED ( ) FASC (x ) FUNCRIANÇA/CMDCA
Próprios:
( ) Não ( x ) Sim Outros: Campanhas diversas de arrecadação.
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C) Programa de Segurança Alimentar e Incentivo a Produção de Hortas Caseiras
Público atendido: pessoas e famílias em extrema vulnerabilidade do território.
Faixa etária: pessoas maiores de idade.
Nº de Atendimentos:Conveniados ( );Não Conveniados( 60);PCD’s ( );próprios( 7.200)
Descrição das Ações: A partir do início da pandemia a situação social agravou-se com o
conseqüente desemprego em massa, originando centenas de famílias desprovidas de qualquer recurso para garantir o sustento dos filhos e núcleo familiar. Inserido neste contexto o
IPDAE fez articulações com outras instituições, empresas e pessoas físicas para angariar alimentos a fim de constituir cestas básicas e distribuir, mediante cadastro, para pessoas em
situação de vulnerabilidade. Foram distribuídas 200 cestas básicas por mês, de abril a dezembro de 2020, sendo um total de 1.800 cestas básicas entregues e , aproximadamente,
7.200 pessoas beneficiadas com alimentos.
Avaliação: durante as entregas das cestas básica e mudas solicita-se aos usuários que preencham um pequeno questionário sugerindo sugestões e avaliando o trabalho realizado. De
modo geral os usuários ficam muito satisfeitos com as doações recebidas.
b) Recursos Humanos:
Função: campanha de arrecadação de alimento, planejamento, organização, execução e logística.
Quantidade de Profissionais: 25 , todos voluntários.
Formação: .nível técnico e superior de diferentes áreas.
Carga Horária: de modo geral cada integrante do grupo dedica 4 semanais
Vínculo Institucional: voluntariado.
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d )_ Programa de Acesso à leitura através do convívio familiar e comunitário
Público atendido: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e comunidade em geral.
Faixa etária: de todas idades.
Nº de Atendimentos:Conveniados (120 );Não Conveniados( );PCD’s ( );próprios(450)
Descrição das Ações: a Biblioteca funciona de segunda a sábado, a fim de atender a demanda da comunidade. O funcionamento de sábado, em especial, é para atender os usuários
que trabalham durante a semana e não dispõem de tempo para frequentar a biblioteca em dias úteis. Durante este período pandêmico a Biblioteca tem exercido importante papel social,
disponibilizado livros de excelente literatura, de desenvolvimento emocional, espiritual, de entretenimento, conhecimentos gerais, etc.
Avaliação: Acontece de diferentes formas: na biblioteca se dá a partir do levantamento estatístico dos livros retirados e da frequência à Biblioteca, bem como da análise das sugestões
dos usuários que são deixadas na caixa de sugestões existente na biblioteca. A avaliação
também acontece nas reuniões, onde se procura aprimorar o trabalho da biblioteca.
b) Recursos Humanos:
Função: 1 atendente de biblioteca e 3 Mães, todas voluntárias.
Quantidade de Profissionais: 04
Formação: 1 atendente em processo de formação acadêmica e 3 mães .
Carga Horária: a atendente de biblioteca tem 15 horas semanais e as três voluntárias disponibilizam 3 horas semanais cada.
Vínculo Institucional: voluntáriado.
c) Recursos Financeiros: Informar a origem dos recursos:
Municipais: ( ) SMED ( ) FASC (x ) FUNCRIANÇA/CMDCA
Próprios:
( ) Não ( x ) Sim Outros: Campanhas de arrecadação

