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JUSTIFICATIVA - PL 0487/2015 
O Lar Judith Angela Paganini Corcelli foi inaugurado em maio de 2001. As doações, 

tanto de dinheiro como os serviços voluntários, foram responsáveis pela construção e fundação 
da instituição. O primeiro passo deu-se com a compra do terreno onde esta localizada o prédio 
do abrigo. Para o pagamento dessa área, comprada em 1986, foram feitos empréstimos 
através de um grupo de diretores que se engajaram nesse trabalho, além do dinheiro 
arrecadado em bingos, rifas e jantares promovidos pela diretoria e voluntários. 

As atividades desenvolvidas pelo Lar Judith Angela Paganini Corcelli são direcionados 
às crianças desprotegidas, órfãs, vitimas de maus tratos físicos, psíquicos ou ainda que 
utilizem a rua como espaço para obtenção de recursos necessários à sua subsistência, lazer e 
moradia. 

Os encaminhamentos das crianças são feitos através da Vara da Infância e Juventude 
da região e todos acompanhados de documentação legal, intitulada "Ordem de Acolhimento", 
que é emitida pelo Poder Judiciário e Conselho Tutelar. 

Por se tratar de uma organização não governamental, o abrigo necessita de doações 
para manter a infraestrutura organizada e abastecida com tudo o que é necessário para o bem-
estar de todos os menores que lá vivem. 

Atualmente, o Lar Judith esta sobrevivendo da ajuda de pessoas que acompanharam e 
conheceram esse projeto, idealizado pela Sra. Judith Ângela Paganini Corcelli, que faleceu em 
1986, e também de jantares e bingos que são realizados todo mês. Além das despesas com os 
suprimentos exigidos para cada criança, que incluem alimentos, remédios, vestuários, 
materiais escolares e outras necessidades, é preciso que exista uma verba mensal para a 
remuneração dos funcionários contratados como as educadoras, faxineiras e cozinheiras que, 
por estarem à disposição das crianças 32 horas por dia, sete dias por semana, não podem ser 
substituídas apenas por voluntários. 

Por isso pedimos a aprovação deste projeto transformando esta associação em uma 
associação de utilidade pública municipal. 
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