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JUSTIFICATIVA - PL 0431/2019 
A Associação ABGF é uma entidade beneficente que nasceu com o objetivo de realizar 

diversos atendimentos sociais, atuando principalmente nas regiões periféricas da zona leste da 
cidade de São Paulo. Destacando-se valorosamente nos atendimentos realizados junto a 
comunidade do Jardim Piratininga, Penha, Tatuapé e São Miguel Paulista, atuando nestas 
áreas que alcançam em média, cerca de 150 mil habitantes. 

Sua prioridade foi agir junto às pessoas pertencentes a esta sofrida e ignorada camada 
existente em nossa sociedade, carentes de amparo assistencial e acesso a benefícios, que de 
fato, melhorem sua qualidade de vida. Vale ressaltar que seu apoio e participação, de algumas 
entidades e projetos parceiros principalmente junto à iniciativa privada, aliada aos atuais 
programas de atendimento, tem causado expressivo resultado positivo, reconhecido por estes 
habitantes. 

Esta entidade há cerca de dez anos, exerce um importante papel em nossa sociedade. 
Sua importância aumenta, quando levamos em conta que boa parte do início de suas 
atividades sócio culturais, foram realizadas ainda com trabalho informal. Atualmente a 
Associação ABGF possui um expressivo atendimento nestas comunidades citadas, bem como, 
cumpre seu papel como mantenedor, apoiando e trazendo os mais diversos tipos de benefícios 
às entidades associadas, como: CASA DO IDOSO - GUARULHOS, Projeto Cinema na Zona 
Leste (trabalho de inclusão de crianças, jovens e adultos talentosos na área audiovisual), entre 
outras que constantemente buscam o auxilio desta entidade. 

Todos os envolvidos nesta entidade filantrópica, buscam incansavelmente alcançar o 
seio destas famílias, onde investimos todo nosso conhecimento, parceiros e projetos 
especialmente dedicados a fortalecer esses núcleos de famílias que necessitam de suporte, 
orientação e cuidados de prevenções, onde abrangemos outras áreas importantes, utilizando 
orientações jurídicas, médicas e ações recreativas, onde os atendimentos superaram a marca 
de duas mil pessoas diretamente. 

A Associação ABGF foi fundada e é presidida por Maria Edinalva dos Santos, que 
mantém seu departamento administrativo na Avenida Celso Garcia, 4605 no Bairro do Tatuapé 
- São Paulo - CEP 03063-000. Para atendimento virtual a entidade conta com equipe 
especializada nos meios virtuais, atendendo as demandas de suas comunidades através do 
portal: www.associacaoabgf.org.br. 

Com sua experiência ao promover ações de assistência social, cidadania e outros 
valores universais principalmente no município de São Paulo, agindo no combate das 
vulnerabilidades sociais das crianças, jovens, adultos e também da terceira idade, incluindo 
suas famílias. 

Dessa forma, solicito atenção aos nobres vereadores para a discussão e aprovação do 
projeto de lei. 
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