
PROJETO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA 

GRUPO ESCOTEIRO TUPANCIGUARA 47RS 

 

OBJETIVO: O objetivo do projeto é arrecadar dinheiro o suficiente para fazer 
as reformas da calçada e acesso principal da sede do grupo escoteiro.  

 

PORQUE: A reforma é necessária por dois motivos, por uma questão de 
acessibilidade e por motivos de cumprimento da legislação local. Quando 
falamos de acessibilidade, em seu princípio:  

“É possibilidade e condição de alcance, percepção e 
entendimento para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e 
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 
como outros serviços e instalações abertos ao público, de 
uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona 
urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida.” (ABNT 9050) 

O cenário atual do grupo escoteiro não atende as condições de 
acessibilidade, pois a entrada é constituída de uma escada sem a segurança de 
um corrimão. Quando tivemos um escoteiro cadeirante ele tinha que ser 
carregado para dentro da sede, ou seja, ele não tinha autonomia para acessar 
o grupo escoteiro. Além deste caso em específico, diversas pessoas têm 
problemas em acessar a sede, tropeçando nos degraus irregulares de 
profundidade e altura. 

Já o segundo motivo é a legislação local. Segundo o código de obras de 
Santa Maria os passeios devem ser pavimentados e mantidos em perfeito 
estado de conservação e limpeza pelo proprietário, possuidor ou urbanizador, 
em conformidade com as normas e padrões estabelecidos pelo órgão municipal 
competente. Dentro da norma é possível observar que o passeio deve seguir a 
inclinação da rua, sem degraus e sem objetos impedindo a passagem de 
pedestres.  

A calçada atual do Grupo Escoteiro Tupanciguara é parcialmente 
constituída por um piso intertravado, e em sua maior parcela não possui 
pavimentação, onde é possível observar o caminho em terra batida. Por decisão 
da diretoria e recomendação da arquiteta responsável, foi feito um projeto 
baseado no projeto do Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAN) 
denominado “Caminhe Legal”. Para conhecer um pouco sobre o projeto acesse: 
https://iplan.santamaria.rs.gov.br/legislacao/64_0.pdf 

https://iplan.santamaria.rs.gov.br/legislacao/64_0.pdf


  
FOTO 1: Fachada do Grupo Escoteiro. FOTO 2: Escada de acesso à sede. 

  

  
FOTO 3: Calçada de piso intertravado FOTO 4: Calçada de terra batida 

 

 No dia 3 de Junho de 2021, enquanto voluntários do grupo faziam um 
mutirão de limpeza e manutenção da sede, a superintendência de fiscalização 
da Prefeitura Municipal de Santa Maria foi à sede entregar uma notificação de 
irregularidade do passeio público. Desde aquele momento o grupo está 
planejando e executando este projeto de arrecadação financeira para 
regularizar os pontos apontados pela prefeitura.  
 

PROJETO E PLANEJAMENTO DA OBRA: O projeto da reforma foi 
elaborado pela arquiteta Cecília Sautter, a qual executou o levantamento de 
medidas, projeto executivo, detalhamento da obra e orçamento de materiais, 
maquinários e mão-de-obra para a execução.  Abaixo é possível observar um 
modelo tridimensional de como a sede ficará: 

  

ORÇAMENTO DA OBRA: Os valores necessários a serem arrecadados na 
campanha foram divididos por etapa arrecadativa e podem ser consultados no 
arquivo do orçamento completo. Todos os valores foram escolhidos a partir da 
análise de melhores custo-benefício para cada etapa ou material. O total orçado 
para executar a obra foi de R$17.314,60. Para fins de arrecadação 
acrescentamos 7% em cima do valor para cobrir as taxas do site Vakinha, 
resultando o valor em R$18.526,622.  

 


