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O objetivo primordial desta proposta é agilizar, apoiar e reforçar todas as medidas que 

intencionam melhorar a situação da população em vulnerabilidade social promovendo a 
inclusão de toda sociedade nas ações de solidariedade para a erradicação da pobreza extrema 
e da fome. 

Assim, a criação de um Fundo de Solidariedade diretamente ligado ao Prefeito do 
Município com o objetivo bem determinado de apoio aos mais vulneráveis deve chegar um 
resultado mais rapidamente e com maior eficácia. 

As experiências acumuladas pelo belo trabalho do Fundo Social do Estado de São 
Paulo incentivam a criação de um fundo municipal por ter a possibilidade de fazer crescerem 
as parcerias melhorando ainda mais os atendimentos na Capital. 

É um trabalho voluntário para despertar e exercitar a solidariedade e a cidadania que 
são intrínsecos dos seres humanos. Desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de 
vida dos segmentos mais carentes da população paulistana através de vários mecanismos 
como a criação de programas e ações visando ao resgate da dignidade da pessoa humana, a 
capacitação profissional e a geração de emprego e renda, fazem toda a diferença para o 
sucesso da empreitada. 

Com o levantamento das principais necessidades e aspirações da comunidade de cada 
região individualmente torna-se possível atingir o ponto exato para a chegada da ajuda 
necessária com políticas governamentais e não governamentais em parceria com inúmeros 
agentes interessados no bem estar da população. 

Entre vários outros exemplos podemos elencar iniciativas de sucesso em muitos 
Fundos de Solidariedade de municípios brasileiros como: 

- Artesanato Solidário divulgando os trabalhos realizados pelos artesãos do município; 

- Arrecadação de alimentos; 

- Páscoa e Natal nos asilos; 

- Comemorações do Dia das Crianças; 

- Aulas de Bordado; 

- Costura em matelassê e patchwork; 

- Confecção de caixas forradas em tecido; 

- Basquete Sobre Rodas; 

- Campanha do Agasalho - parceria com farmácias/mercados/etc.; 

- Padaria Artesanal - exemplo de sucesso, que consiste na capacitação da comunidade 
para a elaboração de pães, roscas, tortas, bolos, doces, biscoitos, salgados, entre outros, por 
processos caseiros; para capacitar agentes multiplicadores, agregar valores nutricionais para a 
melhoria da qualidade de vida e proporcionar condições de geração de renda à população 
envolvida. 

As possibilidades de alcançar importante melhoria na qualidade de vida dos munícipes 
através das ações do Fundo Social de Solidariedade da Cidade de São Paulo - FASSP são 
muito positivas e urgentes. 



Assim, diante da necessidade premente de mais providências nas áreas sociais, tenho 
certeza de poder contar com meus Nobres Pares para a imediata aprovação da presente 
propositura. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/06/2021, p. 77 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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