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Neste ano de 2020 nossa OSC Ação Social Padre Paschoal Bianco comemora no dia 

08/06/2020, 60 anos de fundação e trabalhos sociais. Conforme o histórico da nossa OSC, 
desenvolvemos ao longo de 60 anos trabalhos sociais para a ressignificação da vida de nossos 
usuários, tendo em vista sempre o enfoque o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários, bem como fortalecer as habilidades para uma melhoria na vida individual de 
nossos atendidos, bem como de suas famílias e intensificando as lutas pelas políticas públicas 
e garantia de direitos dentro do município da cidade de São Paulo. 

Ação Social Padre Paschoal Bianco, vem desde sua fundação participando de ações 
para a melhoria da qualidade das políticas sociais dentro da cidade. Uma grande característica 
da OSC através do corpo diretivo, colaboradores e associados é a interação nos movimentos 
populares específico na área da garantia de direitos das crianças e adolescentes. 

Em meio à articulação social colaboramos na integração da rede de Vila Prudente e 
Parque São Lucas. Fundamos junto aos parceiros da rede em 2002 o Fórum de direitos das 
crianças e adolescentes de Vila Prudente, realizamos em parceria com o poder público local as 
conferências lúdicas e convencionais ao longo dessas duas décadas, bem como a conferência 
da assistência social, inclusive me 2017 compomos a mesa da conferência representando 
todas as OSC da região, no ano de 2019 a conferência da assistência social foi realizada na 
sede de nossa OSC e demos suporte para a SAS para a articulação e execução da 
conferência. Ressaltamos que com relação aos direitos das crianças e adolescentes 
participamos dos processos de eleições dos conselhos tutelares, compondo a comissão 
regional de Vila Prudente e São Lucas. 

Com relação aos trabalhos, participamos da estruturação da municipalização das 
medidas socioeducativas de 2002 a 2006, colaboramos para a criação do grupo de articulação 
das medidas em meio aberto na cidade de São Paulo que pensou no processo da 
municipalização das medidas, no ano de 2006 fomos uma das três organizações que iniciaram 
o projeto piloto da execução das medidas em caráter municipalizado. 

Com relação aos núcleos "Centro para Criança e Adolescentes" - CCA, na década de 
90 participamos das ações junto a Pastoral do Menor para articular e qualificar com formações 
as atividades que eram realizadas nesses serviços, que anteriormente tinha outra 
nomenclatura. 

Mediante a todo esse histórico da OSC, intensificamos que a Ação Social Padre 
Paschoal Bianco colabora para os trabalhos de rede, fóruns e parceria com o poder público, 
tanto da assistência social como o judiciário. Dessa forma realizamos nossa missão e visão 
que é: colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e assim melhorar 
a qualidade dos atendimentos dos munícipes da grande cidade de São Paulo. 

Em comemoração aos seus 60 anos de atuação social, pleiteamos junto à câmara de 
vereadores a homenagem para nossa OSC como uma forma de concretizar os esforços que ao 
longo das décadas favorece maior visibilidades junto a essa parceria que sempre preservamos 
junto à cidade de São Paulo. 
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