
FORMULÁRIO E 
Emenda ao Anexo II da LOA 

(Inclusão de Subatividade ou Subprojeto) 

 

Câmara  Municipal
de Porto
Alegre

 
SEI N° 118.00467/2022-47 

PROC. Nº 0764/22 

PLE      Nº   030/22 

EMENDA Nº 144       

 
       

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: 

  8000    SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GOVERNANÇA LOCAL E COORDENAÇÃO 

POLÍTICA  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

8000.8001.04.0122.0186 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2402 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PREFEITURA NOS BAIRROS 

 

 

Descrição: A Emenda tem por finalidade destinar ao INSTITUTO URBIS PORTO ALEGRE - CIDADANIA E 

PARTICIPACAO POPULAR - CNPJ:07.729.389/0001-50, em parceria com a FRACAB - Federação Riograndense de 

Associações Comunitárias e Moradores de Bairros. REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE LIDE-

RENÇAS COMUNITÁRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras Despesas Correntes  

 Valor acrescentado: 

 

 250.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

            

 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

Código de Classificação Econômica: 

            

 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

Código de Classificação Econômica: 

            

 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

 Total:      250.000 
 

 



 

 

1- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  2200   RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ 

PARLAMENTAR 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

2200.2200.99.0999.9999 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

9996 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

RESERVA PARLAMENTAR 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

9999  Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 

Valor retirado: 

250.000 

 

 

 

2- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

      

 

 

3- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais: 

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

      

 

 



 

4- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

     

 

 

5- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

      

 

 

JUSTIFICATIVA:  A emenda tem por garantir o repasse para realização de um seminário. O resultado 

esperado com a emenda é a realização dos quatros seminários e com isso um alinhamento das ações das lide-

ranças comunitárias em todo o estado. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

AIRTO FERRONATO 
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1 – IDENTIFICACAO DA EMENDA PARLAMENTAR 
 

 

 
2 - DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE 

 
Proponente/CNPJ 

 
INSTITUTO URBIS PORTO ALEGRE - CIDADANIA E PARTICIPACAO POPULAR 

Endereço 

Avenida Voluntários da Pátria, 527/9, centro histórico, 

Porto Alegre-RS 

E-mail 

Fracab.fracab@gmail.com 

Cidade 

Porto Alegre 

 

UF 

RS 

CEP 

90030-003 

DDD/TELEFONE 

(51) 30586333 

989225038 

Conta Corrente 

06.224786.0-0 

Banco 

BANRISUL 

Agência 

0041 

Nome do Representante Legal 

 

Arnobio Mulet Pereira 

IDENTIDADE/ÓRGÃO 
EXPEDIDOR 

SSP/RS 8091239445 

CPF 

 
 365.291.920-34 

DDD/TELEFONE 

(51) 989225038 
 

Endereço 

Avenida Mauricio Sirotski Sobrinho, 199, bairro 
Colina, Guaíba-RS 

E-mail 

Fracab.fracab@gmail.com 

Nome do Responsável Técnico pelo projeto 
Arnobio Mulet Pereira 

IDENTIDADE/ÓRGÃO 

EXPEDIDOR 

SSP/RS 8091239445 

CPF 

 365.291.920-34 

DDD/TELEFONE 

 

(51) 989225038 
 

Endereço 

Avenida Mauricio Sirotski Sobrinho, 199, bairro 
Colina, Guaíba-RS 

E-mail 

Fracab.fracab@gmail.com 

 
 

 
 

 

 

3 APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Origem do Recurso: Emenda parlamentar – Câmara Municipal de Vereadores 

Vereador: Airto Ferronato 

Número da emenda:  

Ano da emenda: 2022 

Valor da emenda: R$ 250.000,00 

- Corrente/Custeio: R$ 250.000,00 

- Capital/Investimento: R$ xxxxx 
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 O INSTITUTO URBIS PORTO ALEGRE - CIDADANIA E PARTICIPACAO POPULAR SERA e Responsável Técnico pelo Congresso da 

FRACAB. 

 

  
A Federação Riograndense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros – FRACAB, com sede e foro na Capital do Estado do Rio 

Grande do Sul com jurisdição em todo o território do estado do Rio Grande do Sul fundada em 13 de setembro de 1959. 
A FRACAB, é uma Associação Civil de direito privado, sem fins econômicos e lucrativo, de Representação Comunitária, de caráter assistencial, 

social, cultural, esportiva, filantrópica, com Personalidade Jurídica própria, distinta das suas filiadas, apartidária, pluralista, autônoma em suas decisões, 
não religiosa, indeterminado número de filiadas composta de Associações de Moradores e das Uniões Municipais, representativas destas, 

 Introdução: 

O Surgimento da FRACAB, nos idos de 1959, foi resultado da determinação, da capacidade e da lucidez de homens e mulheres que, há seis 
décadas, vislumbraram as potencialidades do “viver em comunidade”, sobretudo aquelas comunidades residentes nas regiões mais precárias de Porto 
Alegre, onde pessoas tramitavam em meio à carência de serviços básicos à cidadania. O esforço destas personagens constitui na concretização de 
princípios sociais e comunitários através da organização das associações de moradores e de amigos de bairros da capital gaúcha. 

Como parte de algo maior, a FRACAB foi (e segue sendo) um dos braços do Movimento Comunitário, coexistindo com grandes manifestações 
de rua que marcaram a vida política de Porto Alegre nos anos 1950 e 1960, até o não de 1964, quando os horizontes políticos do país foram fortemente 
estreitados. Nessa nova conjuntura, os diversos membros da FRACAB e das demais associações de moradores, concentraram, em sua atuação, as 
diversas bandeiras de lutas comunitárias. 

Cabe dizer, a título de abertura desse trabalho, que a história da FRACAB é riquíssima, cheia de personagens que desinteressadamente 
doaram o melhor dos seus esforços na luta pela construção de um movimento comunitário autêntico, com a visão de que só a organização popular 
interferir, modificar e direcionar as decisões políticas em favor das comunidades. 

Este documento é apenas um breve relato dessa história que é fiel aos seus princípios programáticos e filosóficos de Humanismo, 
Autodeterminação e Antipaternalismo. 

 A Direção: 

Na parte administrativa a FRACAB é composta por uma Diretoria Executiva, com 13 (treze) membros que tem um mandato de 4 (quatro) 
anos. Um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros titulares e de igual número de suplentes. Um Conselho de Representantes, e mesa diretora 
de 5 (cinco) membros e plenária com representação de todas as filiadas. 

A cada 4 (quatro) anos realiza-se um Congresso Estadual de Moradores, ordinário, para discutir e deliberar sobre as diretrizes políticas do 
Movimento Comunitário. 

 As Grandes Ações da FRACAB 

Constituída como a entidade maior das associações de moradores, a FRACAB teve papel importantíssimo no fortalecimento e na criação de 
novas entidades representativas e reivindicatórias dos moradores. O movimento comunitário cresceu, especialmente, no período do regime militar, 
servindo como uma forma de politização da população, na sua organização e nas lutas reivindicatórias. 
Defendeu a causa dos mutuários do Sistema Habitacional, articulando movimentos de lutas que transcenderam as fronteiras do estado. A perseverança 
e o desprendimento ofertado moldaram a estrutura da Coordenação Nacional dos Mutuários, entidade criada sob o patrocínio da FRACAB, entre outras 
entidades; 
Em favor de milhares de aposentados e pensionistas do antigo INANPS, hoje INSS, a FRACAB abriu nova luta em defesa dos direitos desse segmento, 
atingindo um dos seus momentos mais importantes na história da entidade, que era vista pelo conjunto da população como a entidade que lutava em 
defesa dos direitos dos cidadãos; 
Junto com outras entidades a FRACAB, esteve presente na luta pela restauração da democracia, com a campanha pelas DIRETAS JÁ e pela 
convocação da Assembleia Nacional Constituinte; 
 A fundação da CONAM, Confederação Nacional de Associação de Moradores, em 1982, com a presença forte da FRACAB, com a segunda maior 
delegação do país; 
Entre tantas campanhas desenvolvidas, destacou-se o combate aos despejos nas vilas populares, a apresentação de projetos, pesquisas e realização 
de seminários em defesa do transporte coletivo; 
 É membro fundador do Secretariado Latino Americano de Habitação Popular. 
 Realiza a 29 anos o “Concurso A Mais Bela Comunitária”, que é um evento de confraternização e entrelaçamentos das Uniões Municipais das 
Associações de Moradores. 
       

  A Participação nos diversos Conselhos: 

A FRACAB, representado os consumidores e usuários dos serviços públicos participa em importantes conselhos de abrangência regional e 
estadual: 
Conselho de Consumidores da CEEE; Conselho de Consumidores da RGE; Conselho de Tráfego do DAER; 
Conselho de Transporte da Região Metropolitana CETM; Conselho Estadual da Assistência Social; 
Conselho Estadual de Saúde; Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional; Fórum de Defesa do Consumidor; 
Comitê Estadual do Trânsito Seguro; Secretariado Latino-Americano de Vivendas Populares; e 
Coordenação Nacional dos Mutuários; 

         A história da FRACAB é extremamente empolgante, recheada de momentos importantes, os quais se conectam com os principais acontecimentos 
históricos, que ocorreram tanto em nível estadual, quanto a nível nacional. Torna-se difícil e, ao mesmo tempo desafiador tentar retroceder no tempo e 
selecionar dados, acontecimentos e até mesmo fontes que nos permitissem ter uma breve noção da trajetória da FRACAB. 
A diversidade das reivindicações encampadas pela FRACAB fez que o movimento comunitário demarcasse não apenas uma gama significativa de 
vitórias em prol da melhoria das condições de vida das comunidades, mas também da ampliação das formas de participação no seio do Estado. 
 
O Movimento Comunitário e a FRACAB, em específico, possuem a capacidade e a experiência para o terreno fértil da cultura política democrática 
apresentar alternativas de mobilização social e melhoria das condições de vida das comunidades. 
 
A FRACAB faz tudo isto, graças a sua teoria de luta, seus princípios, sua filosofia, consciência e ação que propõem exercitar junto com a comunidade, 
permitindo-lhe a liberdade de decidir sobre o que fazer, como fazer, com quem fazer e quando fazer, bem como sua filosofia de valorização da pessoa 
humana, do humanismo, autonomia, antipaternalismo, união e participação.  
 
Por fim, todas estas grandes atividades e valiosas conquistas da FRACAB, se devem à participação e a parceria de pessoas com espírito público e de 
consciência política comunitária. 
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4- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE 

 

Identificação do Objeto ( Ex.) 

Repasse de recursos financeiros destinados ao 

custeio de quatro Seminários intitulados 

Regularização Fundiária e Saneamento Básico  

Período de Execução* 

Início  

04 de março 
de 2023 

Término 

25 de março de 2023 

 

Justificar  

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos das metas a elas 
atreladas: 
O INSTITUTO URBIS PORTO ALEGRE - CIDADANIA E PARTICIPACAO POPULAR juntamente com a 

FRACAB - Federação Riograndense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros. 
Com total de mais de trezentos associações de bairros filiadas à entidade FRACAB. Sabendo-

se do momento crítico pós pandemia causada pela COVID-19. 
 A sociedade brasileira com suas atuais debilidades se torna imperativo a organização 

popular dos bairros e das vilas que são onde a realidade realmente assola as famílias, com 
falta de estrutura, expectativa, esperança. É o momento de as lideranças organizarem suas 
ações e formas de luta para auxiliar o enfretamento da fome, das precariedades na saúde, 

da ausência de infraestrutura criando alternativas na geração de emprego e renda, de luta 
pelo fortalecimento SUS, entre tantas outras que são fundamentais para a população de 

baixa renda. Levando-se em conta a luta de mais 60 anos de história no combate da 
desigualdade social. A execução do projeto vai auxiliar as associações de vilas a se 
organizarem ações nas suas comunidades.   

Portanto os seminários contaram com a participação ativa de suas entidades filiadas e a 
sociedade civil organizada. Só em Porto Alegre mais ou menos 60% vivem em áreas 

irregulares sem garantia jurídica, com a criação da lei da REURB viabilizando que a 
sociedade civil organizada podendo propor a regularização, habitação e um direito 
constitucional de cada um.  

 
A transformação de qualquer realidade parte da organização das entidades e pessoas que 

a compõem, portanto, sem a construção de alternativas não é possível avançar na 
construção de uma sociedade mais justa.  
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5– Metas a serem atingidas  

Obs.: Os seminários se darão em 04 dias de debates em centro de eventos disponibilizando 
a estrutura ideal para os debates.  

Indicadores de aferição/cumprimento das metas: participação de 3000 pessoas de 100 
Cidades entre presencial e online e resultará em ações impactando aproximadamente 
50% da População Gaúcha. A comprovação da efetividade dos participantes dos  
seminários se dará pela comprovação da lista de presença, gravação com online e do 

credenciamento devidamente preenchido com os dados pessoais de cada 
participante. Tal, nome completo; endereço; CPF e número telefônico. A 

comprovação das despesas será aferida com a apresentação de notas fiscais 
conforme obriga a legislação.  

 

METAS A SEREM ATINGIDAS:  
 

INDICADORES DE 

AFERIÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DAS  METAS 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Realização dos Seminarios  
Dias 04, 11, 18 e 25 de marços de 2023 

 3000 pessoas Credenciamento e lista de 
presença. A partir do primeiro 
dia de março até dia 23 de 
março. 

Dia 04/03/2023 – 8h abertura do evento e confraternização - 
Coffee Breack para os presenciais  

300 pessoas Comprovação através dos 
nomes credenciados  - lista de 
presença 

04/03/2023 – 9h 300 pessoas Palestras  

04/03/2023 – 12h - Almoço 300 pessoas  Comprovação através dos 
nomes credenciados - lista de 
presença 

04/03/2023 – 14h – retorno atividades 300 pessoas  Palestra   

04/03/2023 – 17h – Encerramento atividades do dia 300 pessoas  Encerramento das atividades do 
dia com coffe breack  e entrega 
dos certificados. 
 

Dia 11/03/2023 – 8h abertura do evento e confraternização - 
Coffee Breack para os presenciais 

300 pessoas Comprovação através dos 
nomes credenciados - lista de 
presença 

11/03/2023 – 9h 300 pessoas Palestra   

11/03/2023 – 12h - Almoço 300 pessoas Comprovação através dos 
nomes credenciados - lista de 
presença 
 

11/03/2023 – 14h - retorno atividades 300 pessoas Palestra 
 

11/03/2023 – 17h – encerramento  300 pessoas Encerramento das atividades do 
dia com coffe breack  e entrega 
dos certificados. 
 

Dia 18/03/2023 – 8h abertura do evento e confraternização - 
Coffee Breack para os presenciais 

300 pessoas Comprovação através dos 
nomes credenciados - lista de 
presença 
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18/03/2023 – 9h 300 pessoas Palestra   

18/03/2023 – 12h - Almoço 300 pessoas Comprovação através dos 
nomes credenciados - lista de 
presença 
 

18/03/2023 – 14h - retorno atividades 300 pessoas Palestra 
 

18/03/2023 – 17h – encerramento  300 pessoas Encerramento das atividades do 
dia com coffe breack  e entrega 
dos certificados. 
 

Dia 25/03/2023 – 8h abertura do evento e confraternização - 
Coffee Breack para os presenciais 

300 pessoas Comprovação através dos 
nomes credenciados - lista de 
presença 

25/03/2023 – 9h 300 pessoas Palestra   

25/03/2023 – 12h - Almoço 300 pessoas Comprovação através dos 
nomes credenciados - lista de 
presença 
 

25/03/2023 – 14h - retorno atividades 300 pessoas Palestra 
 

25/03/2023 – 17h – encerramento  300 pessoas Encerramento das atividades do 
dia com coffe breack  e entrega 
dos certificados. 
 

03/04/2023 a 25/04/2023 – prestação de contas dos eventos Material Gráfico; Alimentação; 

hospedagem; Sonorização locação 

espaço, audiovisual 

PRESTACÇAO DE CONTAS 

COM 3 ORCAMENTOS  

 

 
6– Forma de Execução da Atividade/Projeto 

 

6.1– Cronograma de Atividades Propostas 

 
Listar as atividades a serem desenvolvidas com o recurso, de forma clara e objetiva :  

 

Tal recurso permitirá estruir suas lideranças comunitárias em ações efetivas na suas comunidades. 1000 (mil) delegados 
de 40 Cidades e resultará em 100 ações impactando aproximadamente 40% da População Gaúcha. 

 
 

 Ativ Descrição da atividade----------------------- 
------------------- 

Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

 

 1 Locação de espaço   x            

 2 Estrutura de som e imagem, gravação e 

transmissão pela internet 

 x            

 3 Material gráfico, pastas, bloco de 

anotações, canetas, bolsa do evento 

 x            

 4 Hospedagem de 200 pessoas -  4 noites               

 5 Alimentação   x            
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 6 Coffe Breaks   x  x          

 7 Prestação de contas    x          

 
 

 

 

 

4 – RESULTADOS ESPERADOS 

 

O resultado esperado com a emenda é a realização dos quatros seminarios e com isso um 

alinhamento das ações das lideranças comunitárias em todo o estado. Tal recurso permitirá estruir 

suas lideranças comunitárias em ações efetivas na suas comunidades. Havendo a participação efetiva de 3000 (mil) pessoas nos  
04 dias de seminario, tal evento alcançara mais  de 100 cidades do estado e resultará em 100 ações impactando aproximadamente 
60% da População Gaúcha. 

  

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (previsão das despesas a serem realizadas na execução 

das atividades) 

 

NAT. DESPESA ESPECIFICAÇÂO VALOR (EM R$ 1,00) 
SUBTOTAL POR NATUREZA DE 

GASTO (EM R$ 1,00) 

 Material Gráfico (certificados,apostilas,banner) R$ 25.000,00  

 Serigrafia ( bolsa tnt) 3000 UNIDADES R$ 16.000,00  

 Alimentação (Almoço) 1200 MIL e duzentos 
REFEIÇOES 

R$ 35.000,00  

 Coffe Breack – MANHÃ E TARDE R$ 28.000,00  

DESPESAS 
CORRENTES 

Papelaria – 1300 UNIDADES CANETAS R$ 3.300,00  

 Locação espaço R$ 22.000,00  

 Hospedagem 1200 pessoas(01 NOITE) R$ 80.000,00  

 Equipamentos som, imagem, transmissão R$ 50.700,00  

 Subtotal por Categoria 
Econômica 

R$ 260.000,00  

    

    

DESPESAS DE 
CAPITAL 

   

 Subtotal por Categoria Econômica   

            TOTAL   

 
 

6  – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

7 Preencher os valores em Reais 
 

Especificação Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

1. Pagamento de 

pessoal 

      

2. Serviços de 

terceiros 

      

3. Material de 

consumo 

      

4. Material 

permanente 

      

...  

Outros (descrever) 

      

 Material Gráfico 
(certificados,,banner) 

 R$ 25.000,00     

Serigrafia (bolsa tnt)  R$ 16.000,00     
Alimentação (Almoço)  R$ 35.000,00     
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Na qualidade de representante legal do INSTITUTO URBIS PORTO ALEGRE - CIDADANIA E 

PARTICIPACAO POPULAR proponente, declaro, sob as penas da lei, que a entidade apresentou 

as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores pela Administração 

pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não havendo nada a 

regularizar 

A ou valor a ressarcir. 

 

 

Porto Alegre,  Proponente Instituto URBIS 
 Arnobio Mulet Pereira - Presidente 

 Coffe Breack  R$ 28.000,00     
Papelaria  R$ 3.300,00     
Locação espaço  R$ 22.000,00     

Hospedagem 1200 pessoas  R$ 70.000,00     
Equipamentos som, imagem, 
transmissão 

 R$ 50.700,00     

TOTAL: R$ 
250.000,00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7– DECLARAÇÃO 

 

 

 

8 - APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
Não preencher (reservado à Secretaria Municipal DE Saúde de Porto Alegre) 

 
 

Aprovado 

Local e Data Secretário ou responsável 
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