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JUSTIFICATIVA - PDL 0071/2020 
A Associação Lar Ternura é uma residência inclusiva que acolhe 30 jovens e adultos 

com deficiência, atendendo a demanda do município, prestando atendimento nas áreas da 
assistência social, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia. 

Além disso, são ofertados cuidados diários de habitação, higiene, alimentação, saúde, 
educação e lazer. Desenvolvemos ações que buscam o fortalecimento de vínculo familiar e 
comunitário, a autonomia e independência dos assistidos, favorecendo a inclusão social, 
garantia dos direitos e a qualidade de vida. 

A entidade foi fundada em 08 outubro de 1980 por Emma de Carvalho, tendo sua 
primeira sede em Moema com o objetivo de acolher crianças e adolescentes com deficiência, e 
prestar ampla assistência. A fundadora para atender melhor os acolhidos, associou-se a um 
grupo de empresários que contribuiu com a sede atual no Parque Ipê em São Paulo. Não 
dispõe de nenhuma ajuda mensal por parte do Poder Público Municipal. 

A associação Lar Ternura existe há mais de 30 anos, tendo sua primeira sede em 
Moema sob a direção e vontade da Senhora Ema de Carvalho sendo então a fundadora do 
Lar. 

Lá ela abrigava cerca de 30 crianças deficientes em três dormitórios. Era uma casa 
apertadinha. Então associou-se a um grupo de empresários que contribuíram com a nova 
sede. Após a mudança da sede "Dona Ema" veio a falecer, deixando a impressão que estava 
somente esperando ver seu projeto se concretizar. Sendo uma entidade não governamental, 
sem fins lucrativos, destituída de quaisquer preconceitos ou vínculos políticos e religiosos, 
durante anos a associação segue cumprindo seus objetivos. É uma instituição que sobrevive 
exclusivamente de doações da própria comunidade e de algumas empresas. 

Qualquer tipo de doação sempre foi bem-vinda mas trazer a comunidade para dentro 
do Lar é um grande desafio, pois as doações de tempo, de trabalho, de envolvimento e de 
conhecimento são tão importantes quanto os gêneros alimentícios, fraldas descartáveis, 
material de higiene pessoal e limpeza, remédios e roupas. 

E assim este lar se tornou um centro de referencia para pais, mães, sociedade e 
assistidos. 

Desta feita, pedimos o apoio de nossos pares para aprovação desta propositura. 
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