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JUSTIFICATIVA - PR 0037/2017 
A criação da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Assistência 

Social e de conveniamento de interesse da Municipalidade, ora proposta, tem por objetivo a 
mobilização dos parlamentares para reunir esforços na luta pela implementação e manutenção 
das politicas públicas assistenciais que assegure a proteção social aos indivíduos em situação 
de vulnerabilidade social, o fortalecendo do Sistema Único da Assistência Social - SUAS como 
um sistema integrado e descentralizado e, ainda, o fortalecimento das entidades parceiras e 
conveniadas junto a Municipalidade. 

As diretrizes que baseiam a proposta de criação da Frente estão contidas na Carta 
Magna, que estabelece em seu artigo 203 a obrigatoriedade do Estado brasileiro garantir: "a 
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; amparo às crianças e 
adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e 
reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; a 
garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família". 

Ademais, a Lei Orgânica de Assistência Social, estabelece que a assistência social é 
direito do cidadão e dever do Estado, devendo garantir o atendimento às necessidades básicas 
do cidadão. 

A criação da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Assistência 
Social e de conveniamento de interesse da Municipalidade visa, portanto, transformar em 
ações diretas os pressupostos definidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS, definindo assim princípios e diretrizes para proposição, 
implementação, discussão e acompanhamento das políticas públicas de assistência social no 
âmbito do Município de São Paulo, bem como promover o fortalecimento das entidades 
conveniadas e parceiras da Municipalidade. 

Nesse contexto, a implementação da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas 
Públicas de Assistência Social e de conveniamento de interesse da Municipalidade, será um 
mecanismo importante de mobilização e articulação em defesa das politicas assistenciais, 
razão pela qual, dada a relevância da matéria, solicito aos nobres pares a aprovação da 
presente propositura. 
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