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PROJETO DE LEI Nº 094/09 
 
Declara de Utilidade Pública a Associação Lugar de Amor e 
Restauração - LUAR. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 
 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Lugar 
de Amor e Restauração - LUAR, com sede à Rua Projetada, nº 740, 
Jardim Novo Mundo, neste Município. 

 
Art. 2º - As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei 

correrão por conta de verbas próprias consignadas no Orçamento. 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 09 de dezembro de 2009. 
 
 
 
 
 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 
Vereador 



 

 

mrs 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

JUSTIFICATIVA: 
 

A história do projeto tem duas ‘vertentes’, como dois rios que se 
unem.  

Uma que tem mais de 10 anos e responde pelo nome de 
Associação “Vinde a Mim os Pequeninos”, fundada pelo casal Jorge e 
Maria Passador, e que conta com o apoio de vários doadores, 
especialmente através das sacolinhas de presente de natal. 

Outra vem da Fundação do Departamento de Ação Social da 
Igreja Metodista Livre em Sorocaba - IMEL, também há mais de 10 
anos.  

 
As duas ‘vertentes’ estavam bem próximas uma da outra desde 

que a IMEL passou a bancar o aluguel da sede da Associação, cerca de 
6 anos atrás, e se uniram há pouco mais de dois anos, quando 
passaram a dividir o mesmo espaço debaixo do ‘guarda-chuva’ COESO, 
numa parceira institucional que ajudou a alavancar a Associação 
LUAR, e passaram a ser parte um do outro, agora com a LUAR. 

 
Uma das maiores preocupações que a sociedade pode ter em 

relação ao futuro é com as crianças e adolescentes. Quanto mais 
investimos nelas, mais haverá perspectivas de mudanças positivas. 
Essa deveria ser uma tarefa prioritária para todos os brasileiros, de 
líderes governamentais a pessoas comuns, interessadas em construir 
um futuro melhor. Com essa visão e também com a parceria de várias 
pessoas com o mesmo sonho de ajudar as crianças, adolescentes e 
famílias carentes (em todos os sentidos), iniciou-se o projeto em 
parceria com a COESO, em 2007. 

 
O Departamento de Ação Social da Igreja Metodista Livre fazia, 

em função do seu contato com o casal Passador, um trabalho semestral 
no Jardim Novo Mundo, com atendimento e orientação médica, doação 
de cestas básicas, cortes de cabelo, recreação infantil etc.  

 
Com o sonho em comum de ter no referido bairro um projeto com 

vistas a resultados efetivos e duradouros, a COESO abriu oportunidade 
de parceria. Formou-se, então, o “Espaço de Convivência Novo 
Mundo”, na cidade de Votorantim, em parceria com outras ONGs 
(“Vinde a mim os Pequeninos”, “Pintura Solidária” e líderes 
comunitários) no Jardim Novo Mundo, num trabalho diário.  
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A COESO Novo Mundo atuava como uma “filial” da COESO 
Sorocaba, mas com equipe própria. 

 
No segundo semestre de 2009, numa parceria com a Prefeitura de 

Votorantim, assumiram o trabalho do “Ação Jovem”, na oferta de 
programas complementares, atendendo cerca de 45 jovens cadastrados 
no programa. 

 
Desde setembro de 2009, num passo em direção à maturidade e 

independência, foi fundada a Associação LUAR, que engloba quatro 
projetos, todos voltados em última instância para a restauração de 
famílias:  

� “CRESCER” -  para crianças de 6 a 12 anos; 
 

�  “CPV” -  para adolescentes de 13 a 18 anos; 
 

�  “CCF” - Centro de Capacitação Familiar - para famílias de 
modo geral; e, 

 
�  “Vinde a Mim os Pequeninos” - ensino religioso e moral 

para crianças. 
 

Diga-se de passagem, que nos dois seminários de Enfrentamento 
de Violência ocorridos no Município, a conclusão de todos os grupos de 
trabalho foi que, a causa da violência em todas as esferas se atribui, 
em última instância, à falência da estrutura familiar. É aí que eles 
querem trabalhar. 

 
A COESO Novo Mundo já tinha cadastro no CMAS e CMDCA de 

Votorantim, e a LUAR, em breve, terá seu cadastro também. 
 
Por todo o exposto é que esperamos contar com a compreensão 

dos Nobres Vereadores, no sentido de aprovar o presente projeto de lei, 
declarando de Utilidade Pública a Associação LUAR - Lugar de Amor e 
Restauração. 
 
 
 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 
V e r e a d o r 

 


