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JUSTIFICATIVA - PL 0511/2021
O presente projeto de lei pretende denominar Centro de Empreendedorismo e
Capacitação - CEC Eliane Machado, o centro de empreendedorismo e capacitação edificado
em área contígua ao Posto de Atendimento ao Turista - PAT Parelheiros, na Avenida Senador
Teotônio Vilela, 8000 - Subprefeitura de Parelheiros.
Trata-se de homenagear a Assistente Social falecida em janeiro de 2020, cuja
excelência profissional e dedicação ao trabalho na região de Parelheiros é reconhecida pela
população e pelos servidores que tiveram o privilégio de acompanhar e compartilhar de sua
jornada.
Constata-se da síntese biográfica que se transcreve para instruir a propositura e, nos
termos regimentais, segue anexada da cópia da Certidão de ÓBITO, que a homenagem é justa
e atende aos requisitos normativos eis que o Centro de Empreendedorismo e Capacitação
inominado, já está implantado e em pleno funcionamento.
Com efeito, o centro de capacitação e empreendedorismo é essencial para a
consolidação da vocação do Polo de Ecoturismo de Parelheiros / Marsilac / Ilha do Bororé,
instituído pela Lei 15.953/2014 e cujo PAT - Posto de Atendimento ao Turista foi reinaugurado
pelo saudoso prefeito Bruno Covas em 29 de julho de 2018 afirmando acreditar no turismo na
região como forma de geração de emprego e renda, e como oportunidade de melhorar o
movimento econômico.
Espera-se, pois, apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto que objetiva
denominar o Centro de Empreendedorismo e Capacitação com o nome de Eliane Machado,
servidora que marcou sua trajetória pelo trabalho, pela Boa Vontade e pela excelência em seu
desempenho.
Síntese Biográfica de Eliane Machado
Eliane Machado - sempre fez questão de ser chamada pelo nome e sobrenome. Muito
atuante e reconhecida pela alegria exuberante, vestuário impecável combinando roupas,
sapato, bolsa, brincos, colares, batom vermelho, lápis nos olhos, cabelo sempre arrumado.
Impossível não notar sua presença em qualquer espaço em que estivesse, não só pelas
características já mencionadas, mas também pela extrema competência com que organizava
eventos e recepcionava convidados. Trazia de casa toalhas de mesa, baixelas de prata,
talheres, vasos, flores, objetos de decoração. Não para ser notada, mas para demonstrar seu
carinho e cuidado com todos aqueles a quem iria receber. Autoridades públicas ou usuários
dos serviços, todos recebidos igualmente com alegria e amorosidade.
Eliane Machado iniciou sua trajetória na Assistência Social no final da década de 70,
quando as creches eram serviço de atendimento às crianças do município. Começou como
auxiliar na Creche Municipal Cidade Dutra e logo no início dos anos 80 assumiu a direção da
Creche Jardim Caiçara, à época na Administração Regional de Campo Limpo.
Pouco tempo depois voltou para nossa região, assumindo a direção da Creche
Municipal do Jardim Campinas. Trouxe sua dedicação à qualidade do trabalho ofertado à
população, aliado ao ambiente sempre limpo, organizado, bonito e bem cuidado. As
dificuldades do serviço nunca foram fator impeditivo para tanto. Realizava com as famílias
atendidas o corte de mato, o jardim, a horta, a pintura das paredes - sempre brancas, pois se
necessário seria fácil fazer pequenos reparos com creme dental se faltasse tinta, explicava.
Em 2004, com a implantação das Coordenadorias de Assistência Social e
Desenvolvimento, Eliane Machado assumiu a Coordenação do Centro de Referência e
Assistência Social de Parelheiros e pouco tempo depois a Supervisão de Assistência Social.

Dessa época gostava de contar um episódio por achá-lo divertido, mas que dimensiona
bem sua a grandeza como ser humano. Em uma noite muito fria de inverno, Eliane Machado foi
à Marsilac para acolher e levar a um Centro de Acolhida um casal que se encontrava em
situação de rua. Durante o percurso, foi conversando afetuosamente com Paulo e Edileusa,
buscando amenizar a situação tão adversa pela qual passavam. Comentou, então, que era
lindo ver o amor e o carinho com que se tratavam e mencionou que naquele momento estava
sozinha, sem um companheiro. Ao que Paulo, prontamente, respondeu: também, quem
mandou ser feia? E recebeu humildemente as sugestões de Paulo para que pudesse encontrar
um novo amor.
Em dezembro de 2005 mais uma realização de fundamental importância para as
mulheres de Parelheiros - implantou o Centro de Cidadania da Mulher. Com o mesmo cuidado
e atenção que marcaram sua atuação, promoveu encontros de discussão da garantia de
direitos da mulher, do combate à violência doméstica, desenvolveu oficinas de capacitação
profissional e de estímulo ao empreendedorismo feminino.
Sempre muito afetuosa e acolhedora, ofertou atividades em que buscou elevar a
autoestima das mulheres de Parelheiros, com maquiagem, corte de cabelo, desfiles de moda,
feiras de artesanato.
Em 2009, com a implantação das Coordenadorias de Assistência Social como
estratégia de descentralização da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMADS, Eliane
Machado assumiu a supervisão de atendimento aos adolescentes e jovens em cumprimento de
Medidas Socioeducativas e Liberdade Assistida - MSE/LA na região Sudeste e posteriormente
de toda a região Sul do Município.
Mais uma vez o compromisso e empenho em desenvolver com eficácia e competência
seu trabalho, fortaleceu as relações dos serviços que prestavam esse atendimento e o DEIJ Departamento de Execução de Medidas Socioeducativas da Promotoria de Justiça da Infância
e Juventude.
Ao final de 2012, Eliane Machado voltou a Parelheiros, agora com a missão de
implantar o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Marsilac. Executou com a
eficiência de sempre o quanto estabelecido no Sistema Único de Assistência Social - SUAS no
território com as peculiaridades de Marsilac, visitando pessoalmente serviços e famílias que
buscavam atendimento.
Em 2017 assumiu a coordenação do CRAS Grajaú, onde ficou até março/2019. Aqui
mais um episódio marcante da história de Eliane Machado. Quando os estudantes de São
Paulo precisaram inscrever-se no Cadastro Único para obtenção/manutenção do cartão para
transporte público, ela estava fragilizada em tratamento de quimioterapia. Não se afastou do
trabalho e, mais que isso, mesmo em manhãs frias e úmidas de inverno estava incansável do
lado externo, na calçada, orientando e organizando a fila para que todos pudessem ser
atendidos o mais rapidamente possível.
Deixando a coordenação do CRAS por motivos alheios a sua vontade e a vontade da
Supervisão, Eliane Machado foi trabalhar em um serviço parcerizado na região de Parelheiros,
região que tanto amou e a que tanto se dedicou, deixando sua marca de alegria e compromisso
na implantação de serviços tão importantes para o atendimento da população em situação de
vulnerabilidade e risco.
Até que em janeiro/2020 nos deixou a todos que com ela conviveram, inconsoláveis.
Mas com um sentimento imenso de gratidão por termos tido a honra de conhecer e
compartilhar momentos inesquecíveis de alegria e de muito trabalho.
Bem assim - Eliane Machado.
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