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JUSTIFICATIVA - PL 0168/2017 
O Centro Comunitário Ludovico Pavoni, tem sede na Rua Barão de Castro Lima, 478 - 

no bairro do Real Parque e tem como objetivo desenvolver ações de assistência social no 
município de São Paulo, promovendo o desenvolvimento social e o combate das 
vulnerabilidade sociais das crianças e adolescentes, a proteção à família, à infância e à 
adolescência e da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais. 

Tem atualmente 190 crianças de idade entre 4 e 13 anos, frequentando diariamente o 
espaço, metade as 8:00hs da manhã, com um café da manha reforçado até o meio-dia, quando 
então elas almoçam e vão para a escola. 

O segundo turno começa as 14:00 e as crianças que chegam vão diretamente para o 
almoço, permanecendo no centro até as 17:00 hs e antes de voltarem para suas casas tomam 
um café da tarde reforçado. 

O principal objetivo do Centro é não deixar que essas crianças fiquem na rua, durante o 
período que não estão na escola, portanto, acolhendo o máximo possível e fazendo o 
impossível para que elas tenham um pouco de qualidade de vida neste espaço, para isso 
contando com diversos profissionais, contratados e voluntários que se dividem em atender 
essas crianças com atenção e carinho. 

Todos nós envolvidos nesse projeto tem uma preocupação geral com cada criança 
atendida, procurando atividades de recreação e dando reforço escolar, dando atenção e 
tratando cada um com respeito e dignidade, sendo assim para continuar com esse lindo 
trabalho é que se faz a presente propositura. 

A entidade tem sede na Rua Barão de Castro Lima, 478 - no bairro do Real Parque e 
tem como objetivo desenvolver ações de assistência social no município de São Paulo, 
promovendo o desenvolvimento social e o combate das vulnerabilidade sociais das crianças e 
adolescentes, a proteção à família, à infância e à adolescência e da paz, da cidadania, dos 
direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. 

Por isso pedimos a aprovação deste projeto transformando esta associação em uma 
associação de utilidade pública municipal. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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