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VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PSC) – Comunicação de 

Líder: Estamos recebendo, hoje, na Câmara de Vereadores, um 

grupo de jovens e adolescentes – destaco a presença da Daiane e do 

Claudir – da ONG Associação Famílias em Solidariedade – Afaso, 

que foi fundada em maio de 1994, na Vila Nossa Senhora de Fátima, 

bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, para viabilizar o projeto de 

Solidariedade à Distância. No início, 50 famílias foram incluídas no 

projeto e eram acompanhadas por meio de visitas domiciliares 

realizadas por membros do Movimento dos Focolares. Através da construção de vínculos, 

criou-se a confiança e a empatia para apoiá-las no sentido de mudar suas condições de 

vida, especialmente quanto à escolarização das crianças, adolescentes e adultos, na 

busca de atendimento médico, odontológico, encaminhamentos para vagas de emprego, 

contatos institucionais, tanto na própria comunidade, quanto fora dela, confecção da 

documentação, registros dos filhos, pois muitos não tinham certidão de nascimento. A 

partir de 2006, foi construída uma sede na Vila Nossa Senhora de Fátima, Bom Jesus, 

onde 96 crianças e adolescentes são atendidos, diariamente, no contraturno escolar e 

participam de oficinas de informática, artesanato, esporte, recreação, expressão corporal 

e formação cidadã e espiritual e recebem duas refeições ao dia, sendo uma delas o 

almoço. Há ainda o atendimento a 64 famílias de forma individual, em reuniões mensais 

ou ainda em visitas domiciliares.  

Para dar conta do atendimento, a Afaso conta com profissionais das áreas de Psicologia, 

Pedagogia, Serviço Social, educadores, oficineiros, além de uma profissional de serviços 

gerais e de uma cozinheira. Todos os participantes, incluindo os profissionais, procuram 

colocar em prática a regra de outro: "Faça ao outro o que gostaria que fosse feito a ti". A 

partir desta vivência, procura-se construir a cultura da paz, a cultura da partilha e da 

fraternidade universal. 

A manutenção da Afaso vem de diferentes apoiadores, entre os quais: a Prefeitura de 

Porto Alegre, participação em editais, projetos de captação no Conselho Municipal de 

Porto Alegre e de colaboradores – pessoas físicas que são os padrinhos e madrinhas das 

crianças. A ação da Afaso busca promover a formação humana e cidadã de crianças, 

adolescentes e famílias em vulnerabilidade social, segundo o carisma da Unidade, 

inspirado por Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares. 
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Então quero fazer este registro e este destaque e agradecer a visita na Câmara Municipal 

de Vereadores. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. 

(Texto sem revisão final.) 

 


