
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 255       

 
       

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: 

  5000   DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPE-

ZA URBANA 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

5000.5002.11.0334.0187 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

4211 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À RECICLAGEM E INSERÇÃO PRO-

DUTIVA DE CATADORES - FMRIC 

 

 

Descrição: Repasse ao Centro de Triagem da Vila Pinto - CTVP (CNPJ 06.026.933/0001-37) para aquisição de ma-

terial permanente para garantir a execução dos serviços de forma segura, agilizando o processo e garantindo resultados 

mais eficazes.  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  Transferências a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 

 Valor acrescentado: 

 

 50.000 
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:      50.000 
 

 



 

 

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: 

50.000 

 

 

 

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:  O projeto visa qualificar o trabalho, adquirindo equipamentos apropriados e seguros 

para execução da atividade de reciclagem, acelerando o processo e garantindo um resultado ao coletivo de 

forma mais rápida, eficiente e eficaz. Salienta-se a importância de contar com equipamentos seguros para a 

atividade, garantindo o bem estar dos associados/as, e a segurança física dos mesmos/as.   

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

LEONEL RADDE 

 
 

 



PLANO DE TRABALHO 
 
 

1 – IDENTIFICACAO DA EMENDA PARLAMENTAR (se for o caso) 
 
1.1 – Origem do recurso: Emenda Parlamentar – Câmara dos Vereadores 

1.2 – Vereador: Leonel Radde 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 2023 

1.5 – Valor: R$ 50.000,00 

1.6 – Objeto: Aquisição de material permanente 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

Razão Social: Centro de 
Triagem da Vila Pinto - CTVP 

CNPJ: 06.026.933/0001-34 

Endereço: Avenida Joaquim Porto 

Vila Nova, nº 143 – Bom Jesus 
E-mail: 
centrodetriagem@yahoo.com.br 

Site: 
www.ceabomjesus.com.br 

Cidade: Porto Alegre UF: 
RS 

CEP: 91.410-400 DDD/Telefone: 51 - 
985002474 

Conta Corrente1: 06.852.173-18 Banco: Banrisul - 041 Agência: 0027 

Nome do Representante Legal: Ana Paula Medeiros de Lima 

Identidade/Órgão Expedidor: 
1061272991?/SSP 

CPF: 74117637053 DDD/Telefone: 51-
985002474 

Endereço: Rua 9, 464, Vila 
Pinto. Bairro: Bom Jesus. 
POA/RS 

E-mail: centrodetriagem@yahoo.com.br 

 
 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação: 2001 

3.2 – Foco de atuação: Geração de Trabalho e Renda, Desenvolvimento Humano, Social e 
Comunitário.  
 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho: Com experiência de mais de 20 anos nas áreas de Sustentabilidade e 
Socioambiental com foco principalmente na autonomia e desenvolvimento de mulheres mãe 
solo, chefes de família, através da reciclagem de resíduos sólidos urbanos (lixo seco) 

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 35 Associados  

 
Histórico da Instituição:  
 
O Centro de Triagem da Vila Pinto - CTVP foi criado a partir de encontros de mulheres moradoras 
da comunidade local. Lideradas pela ativista comunitária e defensora dos direitos humanos Marli 
Medeiros, o grupo se encontrava para falar sobre suas vidas, seus dilemas e se fortalecerem 
entre si. A violência doméstica era comum na vida dessas mulheres. Dependentes de seus 
companheiros essas mulheres se viam presas a relações tóxicas e violentas, sem perspectiva 
de melhoria de vida para elas e para seus filhos. Muitas dessas mulheres tinham companheiros 
que eram ligados a facções criminosas, fato que as expunha a situações diversas de total falta 
de amparo e suporte. 
Marli Medeiros, que tinha feito o curso de Promotora Legal Popular realizado pela THEMIS – 
Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero percebeu a importância de buscar alguma atividade 
que garantisse trabalho e renda para que essas mulheres conquistassem sua autonomia 

 
1 A conta corrente deve ser específica à parceria, nos termos do art. 51 da Lei 13.019/14. 



financeira. Uma vez garantida sua renda aquelas mulheres também poderiam se libertar de seus 
companheiros violentos. Marli sabia que essas mulheres enfrentavam grande dificuldade de 
inclusão no mundo do trabalho. Muitas mulheres não eram alfabetizadas, outras não tinham 
qualquer experiência profissional. E, também havia o fator discriminatório sofrido por essas 
mulheres pelo simples fato de morarem naquele território, bairro Bom Jesus, um dos bairros mais 
marginalizados pela sociedade porto alegrense. 
Depois de quase dois anos de planejamento, reuniões e busca de parcerias Marli Medeiros e 
suas companheiras de luta criaram o Centro de Triagem da Vila Pinto no ano de 1995, ainda sob 
nome de Centro de Educação Ambiental - CEA, uma unidade de reciclagem que inaugurou 
oferecendo 240 postos de trabalho. O CTVP representou uma grande mudança positiva 
financeira e social para a comunidade local.   
As recicladoras apresentaram como demanda a necessidade da criação de um espaço que 
acolhesse seus filhos durante seu turno de trabalho. Elas ficavam preocupadas enquanto 
trabalhavam porque, afinal de contas, seus filhos ficavam sozinhos em casa, ou, na rua, expostos 
aos mais diversos riscos que isso significava. Devido ao surgimento de novas demandas da 
comunidade, em 2001 o Centro de Educação Ambiental – CEA torna-se a Instituição 
mantenedora de novas iniciativas sociais. Surge o Centro de Triagem da Vila Pinto – CTVP 
(2001), mantendo seu fim como Geração de Trabalho e Renda através da reciclagem, carro 
chefe dos 25 anos de existência do CEA. A demanda das recicladoras foi atendida. Foi criado o 
Centro Cultural Marli Medeiros – CEMME, O CEMME passou a ser reconhecido como uma 
importante ferramenta para a inclusão sociocultural dos moradores do bairro Bom Jesus. O 
CEMME oferece atividades no contra turno escolar e contam com profissionais da área da 
educação, educadores sociais, assistência social, psicologia e voluntários para atendimento às 
crianças, adolescentes, famílias e comunidade. 
No ano de 2007 também a partir de demanda apresentada pelas recicladoras foi criada a Escola 
de Educação Infantil Vovó Belinha que atende 120 crianças de 04 meses a 05 anos de idade.    
O Centro de Triagem da Vila Pinto (CTVP), o Centro Cultural Marli Medeiros (CEMME) e a Escola 
de Educação Infantil (ESBELINHA) são instituições coirmãs que há vinte 25 anos realizam 
serviços essenciais à população através de ações conjuntas na área da educação, cultura, lazer, 
esporte, qualificação profissional, educação ambiental, assistência social, oficinas e palestras 
sobre direitos humanos. 
O Centro de Triagem da Vila Pinto (CTVP) integra o Fórum Municipal de Catadores; participa da 
Rede de Proteção da Infância e da Juventude da Região Leste; participa da Comissão de 
Assistência Social da Região Leste. 
Permanentemente o Centro de Triagem da Vila Pinto (CTVP) realiza, através de parceria com 
outras instituições e coletivos feministas, ações direcionadas ao fortalecimento e 
empoderamento das mulheres. 
 
 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto: 
 
- Qualificação no processo de trabalho; 
- Melhoria na segurança do trabalho; 
- Melhorias na qualidade do trabalho e ergonomia; 
- Reforma pequeno porte; 
- Captação de Resíduos com maior valorização; 
- Execução de Logística Reversa de resíduo sólido urbano de forma direta. 
 
O projeto visa qualificar o trabalho, adquirindo equipamentos apropriados e seguros para 
execução da atividade de reciclagem, acelerando o processo e garantindo um resultado ao 
coletivo de forma mais rápida, eficiente e eficaz. Salienta-se a importância de contar com 
equipamentos seguros para a atividade, garantindo o bem estar dos associados/as, e a 
segurança física dos mesmos/as.  
Como outra ação, pensa-se na necessidade de reforma do vestiário masculino para melhorar 
a qualidade da saúde do homem, autocuidado e autoestima para que a execução do serviço 
prestado pelos mesmos na atividade de reciclagem gere os resultados necessários e 
esperados.  



E por fim a aquisição de Triciclo Cargo e insumos para coleta e transporte de cápsulas de 
café, resíduo hoje valorizado incluindo o reconhecimento pela prestação de serviço entregue 
pelas catadoras/res, incluindo a dinâmica de educação ambiental a ser entregue em pontos 
específicos e que possam contribuir de forma expressiva para absorver um volume 
considerado para impactar na renda das catadoras e catadores.  
A perspectiva conforme a descrição a cima é de proporcionar um ambiente de trabalho atrativo 
e produtivo somando com a possibilidade de aumento de renda através do resultado obtido 
juntamente com nova iniciativa de captação de resíduo reciclável valorizado. Desta forma 
obteremos a satisfação das pessoas, melhora no processo de trabalho e o aumento do ganho.  
 

4.2 – Período de execução: 
a) Início: Mês 1 
b) Término: Mês 5 

4.3 – Justificativa: 
 
Os trabalhadores/catadores do CTVP para terem sua renda garantida dependem única e 
exclusivamente da comercialização dos resíduos sólidos.  O produto final gerado da atividade 
destes trabalhadores sofre com a desvalorização que assola o ciclo da reciclagem em âmbito 
nacional, o mercado é cruel e torna este profissional por vezes escravo de uma instabilidade 
financeira determinada por quem possui o poder econômico, os grandes varejistas e por fim 
as grandes indústrias recicladoras. Os catadores executam um serviço de utilidade pública e 
ironicamente não são reconhecidos e valorizados pela sociedade e administração pública, 
certeza disso é o não pagamento pelo serviço prestado de triagem a sociedade porto 
alegrense, sendo esta Instituição contratada para tal atividade. Parte do CTVP as iniciativas 
de Educação Ambiental através de palestras, oficinas, debates, visitas guiadas presenciais e 
virtuais na intenção de conscientizar a população, empresas, órgãos públicos e gestão 
municipal sobre a importância da separação correta, é necessário que além do trabalho que 
exercemos para evitar que toneladas de resíduos sólidos urbanos sejam enviadas para o 
aterro sanitário tenhamos que nos esforçar para divulgar, conscientizar e insistentemente 
demostrar que famílias sobrevivem do “resto dos outros”, e que o único propósito de nossa 
insistência é receber uma matéria prima de qualidade e sermos reconhecidos pelo serviço que 
exercemos para a população.  Diante das dificuldades apresentadas que fogem por vezes do 
esforço feito pela Instituição e seus trabalhadores e concentrando todo o valor gerado pela 
comercialização na renda destes profissionais, necessita-se da participação em editais para 
manter a estrutura física, equipamentos e insumos para assegurar sua funcionalidade.  
 
 

4.4 – Descrição da realidade que será objeto da parceria e demonstração do nexo entre a 
realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas: 
 
Atualmente contamos com estrutura adequada para execução do projeto proposto, porém é   
necessário melhorias que infelizmente não são sanadas pelo cotidiano que nos é apresentado, 
conforme descrito na justificativa desta proposta. O CTVP conta com prédio existente com 
capacidade para absorver maior volume que hoje recebe e armazena. As melhorias 
apresentadas são justamente para tornar o espaço ainda mais qualificado e adequado.  
 

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos:  
 
A forma de execução é na sua maioria a prestação de serviço de terceiros na sede base do 
Centro de Triagem, da Vila Pinto – CTVP referente as melhorias relacionadas a qualificação 
do processo de trabalho e respectivamente a melhoria na qualidade do trabalho de forma 
direta as catadoras e catadores. A parte de execução de coleta e transporte de resíduo 
(capsula de café) será executada de forma externa e após armazenamento na sede do CTVP, 
até sua comercialização. Este último pensa-se no rastreamento de geradores 
(empresas/condomínios/órgãos públicos, etc) do resíduo especifico que se localizam nas 
proximidades da Associação. Geograficamente estamos localizados entre principais avenidas 
de acesso de Porto Alegre, próximo de polos universitários expressivos no quesito público 
frequente que são Pontifícia Universidade Católica/RS – PUCRS e Campos da Universidade 
Federal do RS – UFRGS, bem como estamos estrategicamente localizados no bairro com 
maior crescente de prédios em formato de condomínio, concentrando um número alto de 



moradores. Entre outras empresas com potencialidade para gerar o resíduo pensando por 
este projeto.  

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria:  
 
O projeto será executado em sede do Centro de Triagem da Vila Pinto – CTVP e em pontos 
externos específicos e estratégicos quanto a coleta e transporte das cápsulas de café – 
resíduo a ser valorizado.  

 
 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 

   Metas a serem atingidas: 
 

Definição dos parâmetros a 
serem utilizados para 
aferição do cumprimento 
das metas 

      Meios de verificação: 

 
Qualificação no processo de 
trabalho 

 
Índice de satisfação das 
catadoras e catadores  

Pesquisa de Satisfação junto 
aos catadores de forma direta 
e por vezes de forma 
espontânea e sem 
identificação – “caixa de 
sugestão”  

Melhoria na segurança do 
trabalho 

Índice de acidentes de 
trabalho 

Verificação das fichas de 
controle de acidentes de 
trabalho das/os catadoras/es  

Melhorias na qualidade do 
trabalho e ergonomia 

Controle do absenteísmo e 
atestados médicos 

Verificação do controle de 
faltas e motivos descritos nos 
atestados das/os 
catadoras/es 

Reforma pequeno porte Registros fotográficos antes e 
depois  

Comparação dos registros 
fotográficos  

Execução de Captação de 
Resíduos com maior 
valorização para Logística 
Reversa de forma direta + 
Insumos. 

 
Aumento da comercialização 
do resíduo -  cápsula de café 

Notas Fiscais de 
comercialização e prestação 
de serviço 

 
 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
 
 
Ativ
. 

Descrição da 
atividade 

Mê
s 
01 

Mê
s 
02 

Mê
s 
03 

Mê
s 
04 

Mê
s 
05 

Mê
s 
06 

Mê
s 
07 

Mê
s 
08 

Mê
s 
09 

Mê
s 
10 

Mê
s 
11 

Mê
s 
12 

1 Melhoria na 
escada de 
acesso – 
segurança aos 
trabalhadores 

X            

2 Melhoria na 
estrutura 
telhado lateral 
– segurança 
aos 
trabalhadores 
e preservação 
da saúde física 

X            

3 Colocação de 
estrutura 
metálica - 

X            



melhora na 
ergonomia e 
menor esforço 
físico dos 
trabalhadores 

4 
 

Instalação de 
Calhas 
metálicas – 
exigência para 
cumprimento 
processo 
Licença 
Ambiental, 
segurança dos 
trabalhadores 
e preservação 
a saúde física 
dos mesmos  

X            

5 Reforma 
vestiário 
masculino 

X X           

6 Trabalho de 
rastreamento, 
divulgação 
sobre coleta de 
cápsulas de 
café 

X X X X X X X X X X X X 

7 Aquisição de 
bambonas 
para 
armazenament
o das cápsulas 
de café 

 X           

8 Material de 
divulgação e 
adesivagem 
bambonas 

 X           

9 Aquisição 
Triciclo 
Motorizado 
para coleta e 
transporte das 
cápsulas de 
café 

 X           

10 Frete para 
aquisição 
Triciclo 
Motorizado 

 X           

11 Verificação dos 
cumprimentos 
das metas 

X X X X X X X X X X X X 

 
 
 

7 – QUADRO RESUMO 
Atividades Metas a serem 

atingidas 
Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

Melhorias 
estruturais 

Satisfação e 
preservação da 

Pesquisa de Satisfação 
junto aos catadores de 

Mês 3 



saúde das 
trabalhadoras e 
trabalhadores do 
CTVP 

forma direta e por vezes de 
forma espontânea e sem 
identificação – “caixa de 
sugestão” 

Melhorias na 
segurança dos 
trabalhadores  

Agilidade e 
eficiência no 
processo de 
trabalho 
contribuindo para a 
saúde física das 
trabalhadoras e 
trabalhadores do 
CTVP 

Verificação das fichas de 
controle de acidentes de 
trabalho das/os catadoras/e 

Mês 3 

Reforma de 
pequeno porte 

Satisfação dos 
trabalhadores e 
preservação da 
saúde do homem, 
autoestima e 
melhora no 
rendimento destes 
no processo de 
trabalho 

Comparação dos registros 
fotográficos do antes e 
depois 

Mês 3 

Aquisição de 
equipamento e 
insumos para 
captação de 
resíduo com 
maior 
valorização 

Aquisição de 
equipamento e 
insumos  

Notas Fiscais de 
comercialização e 
prestação de serviço 

Mês 5 

 
 

8 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
8.1 – RECEITAS 
 

Receitas Valor 

R$ 34.000,00 R$ 50.000,00 

  

TOTAL: R$ 84.000,00 

 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal  Subtotal: 

2. Serviços de terceiros R$ 23.372,00 R$ 23.372,00 
Subtotal: 

3. Material de consumo  Subtotal: 

4. Material permanente R$ 26.611,30 
 

Subtotal: 
R$ 49.983,30 

  Subtotal: 

TOTAL: R$ 49.983,30 

 
 

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

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

1. Pagamento 
de pessoal 

      

2. Serviços de 
terceiros 

 
R$ 13.570,00 

 
R$ 9.802,00 

    



3. Material de 
consumo 

      

4. Material 
permanente 

 
R$ 4.311,30 

  
R$ 22.300,00 

    

...  
Outros 
(descrever) 

      

Especificação Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

1. Pagamento 
de pessoal 

      

2. Serviços de 
terceiros 

      

3. Material de 
consumo 

      

4. Material 
permanente 

      

...  
Outros 
(descrever) 

      

TOTAL: R$ 49.983,30 

 
 
 
 
 
Porto Alegre, 04 de novembro de 2022. 
 
 
Assinatura e identificação do titular do órgão competente 


