
Programa APC faz doações de Instalações Reformadas, Móveis e Equipamentos para uma Entidade da 
Prefeitura do Município de São Paulo 
  
Na manhã de 17 de outubro de 2002, a Casa Eliane de Grammont, situada no bairro da Vila Clementino, capital de São 
Paulo, foi o palco da Cerimônia de Entrega de Doação realizada através do Programa de Assistência para Projetos 
Comunitários, quando foram oficialmente entregues o prédio reformado, os equipamentos e as mobílias. 

Desde 1990, a Prefeitura do Município de São Paulo, vem acolhendo as mulheres vítimas de violência doméstica e sexual 
na Casa Eliane de Grammont, que é administrada pela Coordenadoria Especial da Mulher. Nesta Casa são dadas 
orientações legais, bem como é feita a conscientização sobre os direitos humanos. Além disso, são oferecidos programas 
de atendimento psicológico cujo objetivo é recuperar a auto-estima. No Município de São Paulo, a prefeitura tem realizado 
um trabalho conjunto com a comunidade. As atividades desenvolvida pela Casa Eliane de Grammont vêm servindo de 
modelo para as diversas entidades do Brasil que estão engajadas no apoio às mulheres vítimas de violência. 
 
A Cerimônia de Entrega de Doação foi bastante festiva, contando com a participação de ilustres personalidades, a saber: 
Sra. Marta Suplicy, Prefeita do Município de São Paulo, Sra. Maria do Carmo Godinho Delgado, Coordenadora Geral da 
Coordenadoria Especial da Mulher, Sra. Aldaíza de Oliveira Sposati, Secretária Municipal de Assistência Social, Sr. Giorgio 
Romano, Secretário em Exercício da Secretaria das Relações Internacionais, Sra. Graziela Pavez, Diretora da Casa Eliane 
de Grammont, e respectiva equipe, Sr. Luís Roque, Sub-Prefeito da Vila Mariana, Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do 
Japão, 4 Vereadores do Município de São Paulo, Coordenadoras de Questões ligadas à Mulher vindas de 8 cidades de 
dentro e fora do Estado de São Paulo, representantes de entidades feminina e voluntários em geral. Dois momentos de 
destaque na Cerimônia: a entrega de flores pelo Cônsul Geral do Japão em São Paulo à usuária mais antiga da Casa, 
representando todas as usuárias, e a entrega de flores pela Prefeita à Sra. Helena de Grammont, irmã da cantora Eliane 
de Grammont, morta pelas mãos do ex-marido em 1981 e cujo o nome esta Casa recebeu. 

Esta Cerimônia foi precedida pela afixação de adesivos em alguns produtos doados pelo povo japonês através do APC e, 
no seu término, com um coquetel de confraternização. A Casa estava decorada com belíssimos arranjos florais, por uma 
professora de Ikebana da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, onde muitas pessoas, especialmente mulheres, 
estiveram presentes nesta marcante Cerimônia. 
  

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 
 

Nome do Projeto: Projeto de Ampliação e Melhoria da Infra-estrutura para 

o Atendimento às MulheresVítimas de Violência Doméstica e Sexual 

Vinculado à Coordenadoria Especial da Mulher 

Nome da Organização: Prefeitura do Município de São Paulo 

Data da Assinatura do Contrato de Doação:  
26 de fevereiro de 2002 

Valor máximo daDoação: US$ 41,095 (Quarenta e um mil, noventa e cinco 

dólares americanos). 

Linhas gerais do projeto: A presente doação consiste-se de uma reforma na 

instalação da Casa Eliane de Grammont, recinto que tem como objetivo 

prestar atendimento à mulher vítima de violência doméstica e sexual. 

Outrossim, foram doados equipamentos de escritório, audio-vídeo e demais 

objetos utilizados neste atendimento. Através desta doação, o espaço físico 

da construção foi ampliado, as instalações foram aperfeiçoadas e os 

equipamentos / objetos necessários para a implementação dos diversos 

programas foram adquiridos.  

Reuniram-se, assim, todas as condições para dar um melhor atendimento 

extensivo a um número maior de mulheres e transferir a experiência 

adquirida a entidades de todo o Brasil engajadas na eliminação da violência 

contra a mulher. 
 

  



 
Afixação de adesivo símbolo da doação de computadores e seus periféricos – Sr. Kiyotaka Akasaka,  

Cônsul Geral do Japão em São Paulo (à direita), Sra. Maria do Carmo Godinho, Coordenadora Geral da  
Coordenadoria Especial da Mulher (centro), Sra. Marta Suplicy, Prefeita de São Paulo 

  

 
Da direita: Cônsul Geral do Japão Kiyotaka Akasaka, Coordenadora Geral da Coordenadoria  

Especial da Mulher Maria do Carmo Godinho, Diretora da Casa Eliane de Grammont  
Graziela Pavez e Prefeita de São Paulo Marta Suplicy 

  



 
Sala de atendimento à mulher 

  

 
“Casa Eliane de Grammont” (prédio cor creme) 

 


