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drr
lnstitui no Calendário Oficial de

Eventos do Estado do Amazonas a

Festa de São Francisco da Fazenda

/Esperança.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIV DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. 10. Fica incluída a Festa de são Francisco promovida pela Fazenda

frp"t"nç. no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Amazonas' a ser

comemorada no ultimo domingo de setembro'

Art.20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

pAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus, 31 de outubro de 2018
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ASSEMBLEIALEGISLATIVADOESTADODoAMAZONAS
JUSTIFICATIVA

A Festa de são Francisco é uma tradição de anos das lrmãs

Franciscanas de Sissen na Alemanha. Desde 1976, elas abrem as portas do

convento com a finalidade de propiciar a juventude um espaço para apresentar

expressÕes culturais como o teatro, a dança, a música, workshops, entre

outras.

o fundador da Fazenda Esperança, frei Hans, teve inúmeros

contatos com as irmãs Franciscanas o que gerou a ligação ministerial entre

eles, resultando na realização da primeira Festa de São Francisco na

comunidade terapêutica em 1996, na cidade de Guaratinguetá/SP'

Devido o sucesso do evento com a participação de pessoas de

várias partes do País decidiu-se que a programação se estenderia às outras

regiÕes onde hâ aFazenda. Na unidade de Manaus a festa iniciou em 2004'

A comemoração ocorre anualmente no último domingo do mês de

setembro, data próxima ao Dia do santo em questão (04 de outubro)'

o festejo envolve uma quantidade expressiva de jovens nas

atividades culturais que levam a vida e a missão da Fazenda Esperança a

todos os visitantes. Sabe-se que esta comunidade há mais de três décadas

trabalha com a recuperação de dependentes químicos, sendo considerada a

maior obra da América Latina. Ao todo, são 130 unidades espalhadas pelo

mundo. Desse montante, g6 estão distribuídas pelo Brasil, enquanto as outras

estão espalhada s em 22 países do mundo'

oêxitodaFazendadaEsperançadeve-seaoprogramade
recuperação baseado em processos pedagogicos que elevam a autoestima e

resgatam a dignidade dos seus acolhidos, além de realizar um trabalho junto à

família. E a Festa de são Francisco, o padroeiro dos animais, da natureza

e também dos pobres, tem servido de instrumento de comunhão entre

todos os envolvidos diretamente ou indiretamente Gom a recuperação dos

dependentes químicos.

por essas razÕes, tomo a iniciativa de ingressar com o presente

Projeto de Lei, esperando contar com apoio dos Nobres Pares para sua regular

tramitação e final aProvação.
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