
MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

Concede o Diploma Honra ao Mérito ao Centro Social Pe. Pedro Leonardi

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Centro Social Pe. Pedro

Leonardi, com base na Resolução nº 2.083, de 07 de novembro de 2007, e alterações posteriores.

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Centro Social Padre Pedro Leonardi (CSPPL), localizado na Res nga, em Porto Alegre, foi criado no
dia  21  de  abril  de  2005.  Pertence  à  Paróquia  Nossa  Senhora  Aparecida  da  Res nga,  Mitra  da
Arquidiocese de Porto Alegre.

É  uma  ins tuição  sem  fins  lucra vos,  vocacionada  a  atender  pessoas  em  situação  de  risco  e
vulnerabilidade social, garan ndo o acesso a direitos básicos através da oferta de serviços e projetos
que  trabalham  o  resgate  da  cidadania  e  dignidade,  além  de  promover  qualidade  de  vida.
Trabalham junto aos moradores da comunidade, a par r de novas possibilidades de inserção social,
bem como fomentamos o interesse pelo conhecimento e mudança na perspec va de vida desses
beneficiários.

Atendem aproximadamente 331 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social,
além de 100 pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social e risco nutricional. Por mês, são mais
de 500 famílias atendidas.

Em uma parceria  com a  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Alegre  /  Fundação de  Assistência  Social  e
Cidadania – FASC, mantemos três Casas Lar, que acolhem crianças e adolescentes de zero a dezessete
anos,  temporariamente afastados de seus responsáveis  devido medida judicial.  São situações que
apresentam fragilidade e/ou rompimento de vínculos familiares. Em cada Casa, é possível acolher até
8 crianças e adolescentes.

O Centro oferece atendimento de segunda a sexta-feira no contraturno escolar, através dos Serviços
de  Convivência  e  Fortalecimentos  de  Vínculos,  direcionados  a  crianças  e  adolescentes,  onde
trabalhamos o resgate da autoes ma do usuário e seu pertencimento social e comunitário, a par r de
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a vidades lúdicas, pedagógicas e socioassistenciais. Para esses serviços, dispõe de salas de a vidades
adaptadas e, também, de biblioteca, auditório, quadra de esportes, pista de skate e refeitório com
capacidade para acomodar até 350 pessoas.

Contamos com a aprovação do presente projeto de resolução para contemplar esta grande en dade.

Porto Alegre, 02 de março de 2022

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 04/03/2022, às 10:08,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0348180 e o código CRC 990F5BF0.

Referência: Processo nº 161.00031/2022-12 SEI nº 0348180
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