
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PDL 0044/2019 
Nadir nasceu no dia 30 de Março de 1946, no estado de Minas Gerais, numa pequena 

cidade chamada Cláudio Manuel. Viveu sua infância nesta cidade com seus pais e seus dois 
irmãos. 

Em 1955, o pai de Nadir faleceu e sua mãe precisou assumir o sustento da família. 
Nessa mesma época vieram morar na cidade de São Paulo, e a situação ficou ainda mais 
difícil. Não havia muitas oportunidades. Nadir e sua família não tinham onde se acomodar e 
dependiam da ajuda de outras pessoas para se abrigar. Foi então, que Nadir, ainda na 
infância, começou a trabalhar para ajudar no sustento dos seus irmãos. Entre tantas casas por 
onde passaram, uma família pediu que sua mãe a deixasse com eles, para trabalhar como 
doméstica e ajudava num trabalho social que se chamava "Clube das Quarta feiras" onde 
confeccionavam enxovais de bebês para famílias com vulnerabilidade. 

Em 1980, passou a residir na região de Perus iniciando sua trajetória de solidariedade 
e compaixão com o sofrimento alheio, Nadir viu a necessidade de se realizar alguma 
benfeitoria social que acolhesse as crianças, para suas famílias trabalharem, pois, a situação 
dessa população era de vulnerabilidade social, onde a maioria das famílias se alimentavam de 
um aterro sanitário que tinha no bairro. Sua vocação para cuidar e amparar se transformaram 
em força de vontade para realizar um sonho: transformar a vida de muita gente. 

O salto em sua vida foi na década de noventa quando fundou a OSC (organização 
social civil) CACP - Centro de Apoio Comunitário de Perus, além da ajuda da comunidade 
passa a ter parceria privadas e públicas. 

O Centro de Apoio Comunitário de Perus iniciou os trabalhos de atendimento, 
oferecendo as crianças, adolescentes e a comunidade em geral (famílias, idosos e portadores 
de necessidades especiais) um ambiente agradável e melhor estruturado, que implica na 
melhoria do ensino e qualidade de vida, refletindo no âmbito pedagógico como um todo. 

Atualmente a organização mantêm convênios com a Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SMADS) e com a Secretaria Municipal de Educação (SME), atendendo 
crianças adolescentes e idosos, atendendo mensalmente quase 1000 pessoas. 

Prêmios 

Como fundadora de uma organização social civil, Nadir já ganhou prêmios de: 

2016 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

Homenagem ao serviço prestado no bairro de Perus 

2019 - SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) 

Um trabalho social que atravessou gerações 

Linha do tempo 

1946 - Nasceu Nadir, Minas Gerais 

1955 - Mudou-se para São Paulo 

1959 - Iniciou trabalho social "Clube das Quarta feiras 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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