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Ação
1112 - OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo específico: Melhorar o funcionamento dos predios escolares e promover a modernizacao
destes.
Indicação
Obras para reforma e revitalização da Escola Municipal Senador Corrêa
Justificativa
A escola municipal Senador Corrêa funciona em um prédio tombado do século XIX, está em
péssimo estado de conservação, comprovado por uma vistoria feita por nosso mandato no ano de
2017. Indicamos a emenda orçamentária para realização de obras emergenciais e de reformas
para o melhor funcionamento das atividades pedagógicas, e da preservação do patrimônio
histórico de nossa cidade.
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Ação
1112 - OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo específico: Melhorar o funcionamento dos predios escolares e promover a modernizacao
destes.
Indicação
Obras para reforma e revitalização da Escola Municipal Pedro Bruno
Justificativa
A antiga sede da fazenda São Roque do século XIX, em estilo neoclássico, o prédio recebeu o
tombamento Municipal através do Decreto n° 9414 de 21/06/1990, estando hoje em estado de
deterioração que inviabilizou no ano de 2017 a permanência dos alunos em suas dependências,
sendo interditado pela defesa civil do estado. A escola Municipal Pedro Bruno não abrirá
matrículas para o ano letivo de 2018. Indicamos a emenda orçamentária para realização da
reforma completa para a retomada das atividades pedagógicas da escola e também da
preservação do patrimônio histórico de nossa cidade.
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Ação
2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL
Objetivo específico: Promover e apoiar as atividades culturais em geral.
Indicação
Fomento a Rodas de Rima na Cidade do Rio de Janeiro
Justificativa
As Rodas de Rimas ocupam as praças de quase todos os bairros do Rio.
Isso se deu pela facilidade dessa produção cultural que ganhou força no início de 2010, depois de
um incêndio que aconteceu em um espaço onde os artistas se encontravam pra fazer suas rimas.
Assim, a cultura (como sempre) se adequou a sua realidade, e quando isso acontece de maneira
natural, ultrapassa o campo cultural.
Proteger as Rodas de Rimas é garantir o pertencimento à cidade àqueles que nela moram. É
incentivar a livre circulação de jovens de diferentes pontos do município, é respeitar a criação
artística dos cariocas, é dar vida as praças - cada vez mais abandonadas - e é remar do lado
contrário da mercantilização da cultura popular.
Ter qualquer tipo de iniciativa política que vise a garantia de direitos já conquistados na
constituição da livre reunião e ocupação dos espaços públicos é o mínimo que o parlamento
municipal pode fazer nesse momento.
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Ação
1113 - OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL
Objetivo específico: Melhorar o funcionamento e promover a modernizacao das Unidades de
Educacao Infantil.
Indicação
Construção de Espaço de Desenvolvimento Infantil na Ilha de Paquetá
Justificativa
O bairro de Paquetá possui características únicas na cidade, o deslocamento dos moradores se
faz unicamente por barcas com horários fixos e pré estalecidos. Há na ilha uma antiga
reivindicação por creche e educação infantil em tempo integral, que contemple as características
específicas do deslocamento de pais e responsáveis. Indicamos a construção de um Espaço de
Desenvolvimento Infantil (com berçário) em tempo integral no bairro.

