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Boa Tarde!

• É sempre um prazer muito grande para mim participar dos encontros da Associação
São Paulo Diferenciado, que tem na presidência meu grande parceiro Emerson
Nunes.
• Sinto-me parte dessa Associação tão importante para a cidade de São Paulo e para
as questões que atingem a nossa metrópole, como as moradias populares e a
inclusão daqueles que mais precisam de moradia. E nessa briga conto sempre com a
parceria do Emerson Nunes.
• O ponto em pauta aqui hoje nesta reunião mensal são os recursos para o
financiamento dos dois empreendimentos (o Residencial I na Cohab 2 e o
Residencial 2 na Cohab 1) que estavam pendentes, dependendo de financiamento
federal.
•

No dia 5 de maio, a documentação será entregue na Caixa para que seja feita a
liberação dos recursos para os empreendimentos.

• Quando estava na Câmara Municipal, lutei muito para que a Associação obtivesse
toda a documentação necessária para o financiamento de moradias. Em dezembro
do ano passado, já como secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São
Paulo, fomos até Brasília, ao ministro das Cidades, Bruno Araújo, pedir celeridade
ao financiamento junto à Caixa Econômica Federal.
• E hoje já podemos celebrar este sucesso, porque eu sempre digo e repito que o
desenvolvimento social é a soma do esforço de todos.
• Ou seja, governo e sociedade devem caminhar juntos.
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• Devemos aprender a trabalhar em rede e intersetorialmente, desenvolvendo
políticas públicas fundamentadas na gestão integrada e na intersetorialidade.
Temos que superar a abordagem setorizada e a sobreposição de ações.
• A verdade é que não fazemos nada sozinhos! Quando tratamos do enfrentamento
às vulnerabilidades sociais, (como a extrema pobreza, a falta de moradia, a
precariedade da saúde) e da garantia de acesso a serviços e direitos, precisamos
ainda mais da coesão de esforços.

• O protagonismo das famílias e da comunidade depende da soma de nossos
esforços.
• Daí a importância da Associação São Paulo Diferenciado. Ela, em parceria com
lideranças da comunidade, consegue reunir pessoas para, juntos, lutarmos pela
garantia de direitos. Lutamos pelo direito à moradia.

• Transformar o Brasil em um país mais justo e democrático exige persistência e
resiliência! Nas palavras de Mandela:
• “Depois de termos conseguido subir a uma grande montanha, só descobrimos que
existem ainda mais grandes montanhas para subir”.
• São muitas as montanhas, são muitos os desafios, mas a solução está em nós
mesmos!
Muito obrigado!
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ASSOCIAÇÃO SÃO PAULO DIFERENCIADO – Informações Adicionais
A Associação São Paulo Diferenciado – ASPD é uma entidade da sociedade civil de interesse
público, fundada no dia 01 de agosto de 2007, sem fins lucrativos, que se preocupa com a
comunidade e acredita na responsabilidade social. Contribuindo com a sociedade por meio
do atendimento a pessoas de todas as idades e níveis sociais.
Sua história é fruto de um trabalho social desenvolvido há 20 anos pelos seus sócios
fundadores, lideranças comunitárias que cansados e desgastados com a ausência do Poder
Público em benefício dos melhoramentos da Cidade de São Paulo, nas áreas de Educação,
Cultura, Habitação, Esportes e Turismo se reuniram em torno de uma São Paulo com olhar
e foco de atendimento diferenciado.
E justamente no dia 01 de agosto de 2007, após sete anos sem a comemoração da lei n°
12.920, de agosto de 2000, que dispõe sobre a criação e comemoração do Dia da Liderança
Jovem, o mesmo grupo de lideranças que fizeram o Poder Legislativo criarem a lei que
estimula os trabalhos dos jovens, colaborou com a fundação da ASPD para perpetuar,
enaltecer ainda mais o trabalho comunitário feito com seriedade e transparência.
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