
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PDL 0072/2020 
O Instituto Canto de Luz é Organização Não-Governamental e sem fins lucrativos que 

atende crianças carentes do bairro de Capão Redondo-São Paulo-SP com reforço escolar, 
alimentação e atividades recreativas e culturais. 

O Instituto Canto de Luz nasceu da necessidade deste bairro chamado Capão 
Redondo, tão conhecido nos meios policiais e tão carente de tudo. 

Hoje temos 150 crianças que participam ativamente dos nossos projetos. Acreditamos 
que a educação é um dos caminhos para que possamos transformar pessoas carentes e 
dependentes em cidadãos com direitos e deveres, para que a nossa sociedade possa ser mais 
justa e mais humana. 

Para que a criança participe dos nossos projetos e necessário que a família esteja 
trabalhando e que ela não tenha ninguém que faça valer os seus direitos garantidos por lei. 

Num espaço físico que ainda requer reformas, alimentação, amor e educação não 
faltam para que elas possam se desenvolverem fisicamente, emocionalmente, cognitivamente, 
socialmente e espiritualmente, considerando-as como um ser completo e indivisível. 

Muitas chegam as seis da manhã e voltam para casa as 19 horas. Passam o dia 
enquanto que outras ficam meio período. Comemoramos todas as festas. Na Páscoa 
refazemos nossas esperanças nos seres humanos. No Dia das Crianças, que são todos os 
dias, pedimos ao Universo bênçãos para todos os nossos parceiros e colaboradores. Sem eles 
o trabalho não seria possível. Nas festas juninas transformamos a rua num arraial e dançamos. 

O Instituto Canto de Luz é Organização Não-Governamental e sem fins lucrativos que 
atende crianças carentes do bairro de Capão Redondo-São Paulo- SP com ações alinhadas 
com a escola, alimentação e atividades recreativas e culturais. O Instituto Canto de Luz nasceu 
da necessidade deste bairro chamado Capão Redondo, tão conhecido nos meios policiais e tão 
carente de tudo. 

Hoje temos 120 crianças que participam ativamente dos nossos projetos, com uma 
grande lista de espera. Acreditamos que a educação é um dos caminhos para que possamos 
transformar pessoas carentes e dependentes em cidadãos com direitos e deveres, para que a 
nossa sociedade possa ser mais justa e mais humana. 

Desta feita, pedimos o apoio de nossos pares para aprovação desta propositura. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/02/2021, p. 126 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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