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PROJETO DE LEI N"ISGIZOTS

AUTOR: DEPUTADO Sahá Reis

DECLARA de Utilidade Pública o

SOCIAL CAMINHO SEGURO, E

providências.

CENTRO
dâ outras

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1.o Fica declarada de Utilidade Pública a organização não governamental CENTRO

SOCIAL CAMINHO SEGURO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n" 21.567.17310001-66, fundada no

dia29 de setembro de 2014, com sede na Rua Guapuruju, no 742 - Comunidade Monte Pascoal -
Bairro Monte das Oliveiras - Manaus/AM, CEP 69.093-178, sendo uma associação civil sem fins

lucrativos, com atuação nas diretrizes da política de assistência social, de forma preventiva,

protetiva e proativa.

Parágrafo único. Incumbe à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e

Cidadania o exame da regularidade da documentação a que se refere a Lei no 86, de 6 de dezembro

de 7963, alterada pela Lei Promulgada no 15, de 4 de agosto de 1966, por ocasião do respectivo

registro.

Art.2.o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO da ASSEMBLEIA LEGISLATIvA Do ESTADo Do
AMAZONAS, em Manaus (AM),04 de setembro de 2018.

DEPUTADO Sabá
SECRETARIO-G
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DECLARA de Utilidade Pública
SOCIAL CAMINHO SEGURO.
providências.

o CENTRO
e dâ outras

JUSTIFICATIVA

O Centro Social Caminho Seguro é uma organização instituída como uma associação

civil sem fins lucrativos criados em 2014 e hâ 3 anos atua nas diretrizes da política de assistência

social, de forma preventiva, protetiva e proativa. Nasceu como fruto do trabalho social da Igreja

Evangélica Maanaim Monte Pascoal, que articulados com moradores da comunidade e parceiros

amigos uniram-se para constituir o Centro Social Caminho Seguro como alternativa de proteger

crianças e adolescentes contra o envolvimento com drogas e criminalidade na região, e fortalecendo

o papel protetivo da família.

A missão consiste em "Promover o desenvolvimento comunitário e o fortalecimento das

famílias, crianças e adolescentes para o exercício da cidadania". Dentre ações do Centro Social

Camiúo Seguro destacam-se os programas e projetos:

o Programa de Desenvolvimento comunitário, com 150 famílias;

o Projeto 'Acolhida' atualmente atende 30 crianças, com idade entre 4 a II anos. Além

de participarem das atividades do PEPE - Programa de atendimento e desenvolvimento da criança

em família, e do 'Espaço Voar' também fazem suas refeições e tomam baúo na Instituição,

serviço oferecido gratuitamente para filhos de mães de baixa renda que trabalham e não tem um

lugar seguro para deixar suas crianças;

o Programa PEPE - Programa de atendimento e desenvolvimento da criança em

família. Parceria com a Associação Brasileira de Incentivo e Apoio ao Homem - ABIAH - oferece

atividades socioeducativas para 40 crianças de 4 a 6 anos no contra turno;

. Programa Espaço VOAR - em parceria com a Coordenadoria de Ação Social da

Convenção das Igrejas Batistas Unidas do Ceará - Oferece atividades socioeducativas para 60
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o Projeto de Desporto oferece curso de jiu-jítsu para25 crianças e 25 adolescentes de

comunidade;

o Projeto Construindo Sua História - Promove aos adolescentes/jovens a importância

da convivência em grupo e comunidade, estimulando-os através dos recursos lúdicos, interação,

socialização, atenção, o respeito mútuo incentivando-os a serem protagonista da sua história;

o Projeto Mulher em Ação (fomentar a cidadania, empreendedorismo e contribuir com

a autoestima). Participação de 60 mulheres.

Em uma sociedade com latente desigualdade social e contradições, os programas e

projetos sociais se apresentam muitas vezes como as únicas oportunidades para crianças e

jovens escaparem da violência e da pobreza, destinos comuns nas comunidades das

periferias, onde a cidadania pouco é conhecida.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESTADo Do
AMAZONAS, em Manaus 04 de setembro de 2018.

DEPUTADO 8abá
SECRETARIO-GE


