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JUSTIFICATIVA 

O Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Estrela do 

• Terceiro Milênio, sem fins lucrativos, de caráter cultural, filantrópico, 

assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou 

partidário, com a finalidade de atender a todos que ela se dirijam, independente 

de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, visa instituir 

e proporcionar aos seus associados, o mais amplo convívio social cívico, 

cultural, folclórico, desportivo e filantrópico. 

Frente ao previsto em seus estatutos e suas atribuições, no que 

tange o carnaval e suas atividades, hoje a Agremiação compõe o Grupo 1, com 

possibilidades claras de alcançar ao Grupo Especial da Liga, onde reconhece 

seu local de domicílio e atuação, reverenciando sempre a população local e o 

• distrito do Grajaú. 

Região esta, ao sul da cidade de São Paulo, ao lado dos distritos 

de Socorro e Cidade Dutra, administrados pela Subprefeitura de Capela do 

Socorro. 

Apesar de a região ter uma das maiores taxas de crescimento 

populacional (53% nos últimos 10 anos), os indicadores sócio-econômicos 

demonstram que a região tem carência de serviços básicos e apresenta 

situação de alto potencial de risco social para as crianças e adolescente. 
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Tendo em vista, o aumento da demanda de serviços de 

assistência social, cultural e educacional que assistimos no distrito do Grajaú, a 

Agremiação entende que há necessidade de se pensar em um novo modo de 

construir uma associação privada com fins públicos, sem ser apenas 

assistencialista, sempre acreditando na possibilidade de cada criança e 
• 	adolescente atendida, construir seu próprio projeto de vida. 

Assim, a Agremiação além das atividades carnavalescas, 

compromissadas contratualmente com a UESP e SPTURIS, desenvolve ou 

desenvolveu ações em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura, 

através do programa "Barracão"; Secretaria da Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo, com o programa "Viva Leite Criança e Idoso"; Secretaria 

da Administração Penitenciária, com o "Programa de Penas Alternativas"; 

Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, com "Projeto 

FEHIDRO"; Secretaria Municipal da Cultura, com o "Projeto VAI"; Secretaria 

Municipal de Parceria e Participação, com o "Projeto Dia do Líder Comunitário". 

Além, de diversos projetos em andamento ou já executados, pela Agremiação 

em parcerias com a iniciativa privada, como exemplo: os Projetos "Educando 

para Preservar", "Ação Social", "Bateria Mirim", "Comunidade Presente", 

"Musicalidade", "Tarde da Pipoca", "32  Milênio Melhor" e Projeto "3 2  ilên' 

Visita". 

Portanto, o objetivo da Agremiação caracteriza-se como uma 

ação sócio-educativa, para a família e a comunidade, direcionada para crianças 

e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, que através da cultura, 

deseja proporcionar uma qualidade de vida melhor para os participantes, 

elevando-se com isso auto-estima e valorizando a cidadania de todos. 
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Esta iniciativa está destinada a um local onde o incentivo à 

valorização das pessoas, se faz necessário. Em um convívio direto entre: 

crianças, adolescentes, familiares e amigos, que participam diretamente das 

atividades desenvolvidas, exercitando o estímulo a novos conhecimentos e 

descobertas. Mostrando uma outra face do Grajaú, a que todos nós queremos, 

resgatando o direito à cidadania, elevando a auto-estima, promovendo a 

• capacitação social e profissional, gerando benefícios múltiplos, individuais e a 

toda comunidade. 

Logo, a Municipalidade agregará no local, onde a Agremiação 

está sediada, a implantação do Calçadão do Grajaú - Pólo Cultural, mérito de 

toda população, que mesmo com a ausência cultural e do apoio do poder 

público, vem ao longo desses 10 anos, com o esforço de toda comunidade, 

provendo através da Fundação do Grêmio Recreativo e Cultural Escola de 

Samba Estrela do 32  Milênio, diversas atividades culturais, educativas e 

recreativas, atendendo com isso, os anseios das famílias, da juventude, e dos 

• 	futuros cidadãos, que residem no bairro distrito de Grajaú e adjacências. 

A propositura tem como objetivo denominar de "Pólo Cultural 

Grajaú no 32  Milênio", o novo equipamento público, conhecido como o 

Calçadão do Grajaú — Pólo Cultural, que prevê após a conclusão de todas as 

obras, um prédio com sala de cinema e teatro, um centro esportivo com grama 

sintética e iluminação, uma quadra poliesportiva, um novo prédio que abrigará 

a Casa de Cultura "Palhaço Carequinha", com salas e ateliês e área de 

exposições, um Centro da Cidadania da Mulher, um Parque Linear no antigo 

córrego Parque América, um ginásio multiuso para apresentações, sendo 

administrado pela Subprefeitura de Capela do Socorro, localizado na Rua 

Professor Oscar Barreto Filho, esquina com a Rua José Antunes Cerdeirg,no 

Parque América, Distrito do Grajaú. 
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

Nome da Instituição: Grêmio Recreativo e Cultural Escola de 

Samba Estrela do Terceiro Milênio. 

Endereço: Rua Professor Oscar Barreto Filho, 260, Parque América — Grajatá — 

• CEP: 04822-300. 

Telefone: (11) 5666.6004/ celular 8688.8562 

Presidente: Alberto Souza Miranda 

Natureza da Instituição: Associação civil de direito privado, sem fins 

lucrativos. 

Data de fundação: 05 de maio de 1998. 

CNPJ/MF: 03.936.666/0001-44 

Área de atuação: Assistência cultural e social. 

Mandato da diretoria: 2006 / 2010. 

Diretoria Executiva: PRESIDENTE Alberto Souza Miranda / DIRETOR 

ADMINISTRATIVO Silvio Antonio de Azevedo / DIRETOR FINANCEIRO 

• Carmelito Antonio de Oliveira / DIRETOR DE PATRIMÔNIO Rogério César 

Modesto / Conselho Fiscal: MEMBROS TITULARES Roberto Santos de Jesus 

/ Rosemeire dos Santos Reis /MEMBROS SUPLENTES Sérgio Oliveira Pólvora 

/ Leandro do Nascimento Moço / José Ricardo Prado. 

Público pretendido: todas as faixas etárias, 

Capacidade da sede: 2500 pessoas. 

Objetivos: Proporcionar a comunidade local, entretenimento na forma de 

desfile de carnaval, oficial pela cidade de São Paulo e desenvolvimento de 

ações culturais, sociais, educativas e ambientais. 

Para tanto conto com meus Nobres Pares para a aprovação deste 
Projeto de Lei. 
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