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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 014/17 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Centro Familiar de Solidariedade – CEFAS, valorizando o 

importante trabalho desenvolvido pela instituição. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 Atualmente o Centro Familiar de solidariedade Nossa Senhora Rainha da Paz – CEFAS 

atende 23 crianças do município de Votorantim, tendo uma fila de espera de mais de 50 crianças. 

 

 O CEFAS é uma instituição assistencial que atua na cidade de Sorocaba-SP, há 25 anos. 

Surgiu de um projeto de apoio a dependentes químicos da Comunidade Nossa Senhora Rainha 

da Paz e iniciou suas atividades com o objetivo de atingir o segmento da prevenção ao uso de 

entorpecentes e qualquer tipo de negligência contra crianças e adolescentes por meio de 

atividades sócio assistenciais, tais como: educação, esporte, cultura e lazer, bem como, através 

da espiritualidade e compartilhamento diário do Evangelho. 

 

 Em 1991, deu início ao trabalho de atender dependentes químicos e seus familiares, 

através de grupos de apoio e formação profissional e, em 1997, atendendo a necessidade de 

internação nos casos mais graves, fundou-se a Chácara Nova Vida, na cidade de Boituva/SP. 

 

Já em 2000, observou-se a necessidade de se trabalhar também a prevenção, tendo sido 

criado então, o “Projeto Criança”. A instituição direciona suas ações no âmbito de proteção 

básica da criança e adolescente através do projeto, voltado para a faixa etária de 06 a 14 anos, 

que se encontra em risco de vulnerabilidade social, bem como, apoio a familiares e 

toxicodependentes. 

 

 E as finalidades do Projeto Criança são: a prevenção do uso de drogas por crianças e 

adolescentes, a busca incessante da garantia de direitos, a preservação de vínculos familiares, 

comunitários e cidadania. Os serviços prestados são: proteção básica, incluso dentro das 

normativas da tipificação de assistência social, serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos. 

 

 Conforme a tipificação o serviço é realizado em grupos, organizado por atividades de 

modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a 

fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 

social. As atividades desenvolvidas criam situações desafiadoras, estimulam e orientam os 

atendidos na construção da moral e autonomia através de vivências individuais e coletivas. 

 

 O serviço oferece aos atendidos trocas culturais e de vivências, conseguindo assim, 

desenvolver a autoestima, socialização, quebra de preconceitos e fortalece o vínculo com o grupo 
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e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, para a garantia dos direitos 

das crianças e adolescentes, qualidade de vida e bem estar biopsicossocial para o enfrentamento 

da vulnerabilidade social. 

  

Também são desenvolvidas ações e parcerias em que as crianças participam de grupos 

com outros níveis econômicos para a troca de experiências e inclusão social. Possui articulação 

com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, de modo a promover o 

atendimento das famílias dos usuários desses serviços, garantindo a matricialidade sócio familiar 

da política de assistência social. Oferece encontros quinzenais e bate papos com as famílias dos 

atendidos para garantir que o ambiente familiar também sofra modificações sociais a fim de 

melhorar a qualidade de vida dos mesmos. 

  

O atendimento é oferecido para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, de ambos os 

sexos, em situação de baixa renda, violência doméstica, negligência familiar, condições precárias 

de moradia e em situação de vulnerabilidade social.  

 

O serviço oferecido tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para 

a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia de crianças e 

adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. 

 

Por todo o exposto e por abrir espaço para que as crianças atendidas vivam a 

espiritualidade estimulando a tolerância religiosa e incentivando o respeito e o sentido de 

fraternidade para contribuir com a formação moral, emocional e humanitária, é que prestamos 

esta singela homenagem à CEFAS 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada, bem como: 

 

 TV Votorantim canal 3; 

 Jornais Folha de Votorantim e Gazeta de Votorantim; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Band FM, Cacique AM e FM, 

Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova Tropical FM; 

 Programa de rádio jornal Notícias de Votorantim (transmitido pela Rádio Nova 

Tropical FM); 

 Blog “notíciasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

 Blog “cidadãovotorantinense”, do Sr. Edson Correa. 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de fevereiro de 2017.  

 

 

 
LUCIANO SILVA 

Vereador 


