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JUSTIFICATIVA - PDL 0069/2020 
A Associação Vida Nova Jd. Imbé foi fundada em 29 de abril de 1979. É sediada na 

Rua: Pedro Mirada, nº 41 - Jd. Imbé 

Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos e vem contribuindo com ações de 
proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade. 

O trabalho consiste em oferecer espaço de convivência para o desenvolvimento de 
experiências favorecedoras de sociabilidade e prevenção de situações de risco social, por meio 
dessas ações visa estimular o desenvolvimento é o pleno resgate do exercício da cidadania. 

A missão da referida Associação é promover o desenvolvimento e a inclusão social, 
principalmente para aqueles que estão à margem da sociedade, promovendo a defesa, 
preservação e disseminando prática de desenvolvimento sustentável. 

Entre os inúmeros serviços oferecidos estão, a inclusão social de crianças e 
adolescentes em situação de risco social por meio do esporte educacional de qualidade com a 
escolinha de futebol, entre outras modalidades esportivas, reforço escolar e cidadania. 

Ainda proporciona a descoberta e aproveitamento de talentos, oferecimento de cursos 
profissionalizantes na área da beleza, moda, construção civil e panificação, entre outros. 

A instituição ainda fez uma parceria com a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim 
Coimbra com a finalidade de prevenir e controlar a saúde da população local. 

A Associação Vida Nova Jd. Imbé recebe também doações de Pessoas Físicas e 
Jurídicas. 

Atualmente, atende 110 crianças, jovens e adultos através das ações citadas e 
beneficiando também 140 famílias com a distribuição de Leite. 

Por esses motivos e pela inquestionável relevância do serviço social prestado a 
comunidade, pedimos apoio dos Nobres Vereadores para aprovação desta propositura. 
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