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JUSTIFICATIVA - PDL 0014/2021 
O Centro Social Leão XIII foi fundado em 1º de maio de 1941 na região do Brás. A 

iniciativa da criação da Entidade partiu da Assistente Social Edith Junqueira de Azevedo 
Marques juntamente com o Arcebispo de São Paulo Dom José Gaspar d¹Afonseca e Silva. 

O objetivo da Entidade na sua fundação foi trabalhar na formação e orientação de 
operárias e seus familiares inspirados pelo cinquentenário da Encíclica Rerum Novarum, do 
Papa Leão XIII, vindo daí a explicação para o nome Centro Social Leão XIII. 

À época da fundação do Centro Social Leão XIII a Doutrina Social da Igreja estabelecia 
as bases para a operacionalização de uma alternativa para o enfrentamento da questão social, 
principalmente aquelas que expressavam a relação pobreza-sociedade na medida em que a 
pobreza se gesta, se nutre e se amplia nas defasagens sofridas pelos polos menos favorecidos 
na relação Capital-Trabalho. Em 1951 o Centro Social Leão XIII transferiu a sua sede para a 
Vila Maria Alta, distrito onde permanece desde então a rua Santa Maria Gorretti, 179. 

Diversas personalidades contribuíram para o sucesso do trabalho socioassistencial do 
Centro Social Leão XIII. Dentre os quais destacamos os Governadores Laudo Natel e André 
Franco Montoro, a vereadora Helena Junqueira, e também os jornalistas Vicente Leporace e 
Flávio Xavier de Toledo. 

Em seus oitenta anos de existência a comemorar no dia 1º de maio de 2021 convém 
destacar a importância das realizações socioassistenciais do Centro Social Leão XIII, pois 
sabemos o quanto é desafiante para uma organização da sociedade civil se manter em 
funcionamento ininterrupto e por tanto tempo realizando relevantes serviços de proteção social 
à sua comunidade. 

Pelos motivos expressos e por tantas ações de importância social, que não caberia 
discorrer nesta rápida justificativa, respeitosamente, rogo aos nobres vereadores e vereadoras 
de São Paulo para que votem pela aprovação deste Decreto Legislativo. 
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