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JUSTIFICATIVA - PL 0050/2020 
A presente proposição tem por finalidade denominar o logradouro público livre 

inominado existente delimitado pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Rua 
Pinheiro Guimarães e Rua Mário Augusto do Carmo, no Distrito de Vila Prudente, Setor 051, 
Quadra 312, Codlog 745910, na Subprefeitura da Vila Prudente. 

ELZA MACHADO MARRA 

Elza, (1944-2019) nasceu no dia 04 de janeiro de 1944, no povoado de Ribeiro 
Junqueira - Leopoldina, no Estado de Minas Gerais, filha de colonos, pessoas humildes, que 
ganhavam a avida cultivando, com escassos recursos, uma pequena propriedade que a família 
possuía naquela região. 

Em 1950, uma tragédia se abate sobre sua família, ELZA, perde o pai, que adoece 
improvisamente e, logo em seguida falece, deixando a viúva com três filhos menos dos quais, a 
Elza era a caçula, com seis anos de idade. 

A vida que já era difícil tomou-se ainda mais pesada. Quando Elza completa quatorze 
anos a família resolve migrar para São Paulo, buscando oportunidade de ter uma vida melhor. 

Na grande metrópole, o inicio é penosamente duro. Porém, a perseverança da família e 
a firme determinação de vencer na vida, fazem com que, aos poucos, resultados positivos 
surgem e a vida começa a melhorar. 

Elza volta a estudar, completa o segundo grau, toma-se funcionária de um grande 
banco na capital paulista (Bradesco). 

Em 1967 contrai matrimônio com Ezio Marra, Ingressa e participa intensamente, por 
mais de dez anos, da Administração da empresa da Família Marra(Malharia Marra Ltda), 
obtendo resultados expressivos, frutos de um trabalho dedicado e competente. 

No final dos anos setenta participa da constituição da empresa MAARA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede na Avenida Vila Ema, 3.546 (empresa 
tradicional no ramo imobiliário do bairro da Vila Prudente, que continua ativa até hoje). 

Por mais de trinta anos, cuida da administração geral dessa empresa, enquanto o 
marido dirige o seu departamento jurídico. 

Na década de 90 também participa intensamente de uma associação cultural, sem fins 
lucrativos, denominada "Altavilla Viva In Brasile", que tinha como objetivo permitir, aos 
brasileiros descendentes de imigrantes italianos, especialmente daqueles originários da Região 
Campania, Sul da Itália, pudessem descobrir e conhecer as origens, cultura e tradições de 
seus receptivos antepassados. 

Elza organizou numerosos grupos, cujos integrantes residiam em Vila Prudente, 
Parque São Lucas e Jardim Avelino, bairro este onde Elza morou nos últimos 35 anos de sua 
vida. 

Esses grupos, sempre acompanhados por Elza visitaram os locais de nascimento de 
seus antepassados que um dia emigraram para o Brasil em busca de uma vida melhor, 
numerosos integrantes desses grupos encontraram até mesmo parentes restabelecendo, 
assim, com emoção e afeto relações familiares salutares. 
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Por fim, Elza falece, em São Paulo, no dia 16 de outubro de 2019, deixando viúvo Ezio 
Marra, três filhos: Claudia, Junior e Daniela, a nora Cristina, os genros André e Eduardo, os 
netos Carolina, Rafael, Beatriz e Manuela e um valioso legado de preciosos exemplos de uma 
mulher de fibra; ensinamentos de perseverança, de carisma, de fé, de compartilhamento, 
próprios de uma pessoa doce e feliz interiormente, sempre pronta a fazer om bem, com 
humildade, como foi em toda a sua vida. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente 
medida visto que se reveste de interesse público para denominação do logradouro público 
inominado. 
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