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Biografia
Elian, casada, mãe de três filhos e avó. Nascida na cidade Andreense, onde passou sua
infância e adolescência no Parque das Nações. Sempre preocupada e atuante em movimentos
sociais e evangelísticos em sua comunidade, atuou desde cedo na busca de melhorias aos
menos favorecidos.

Criada no evangelho desde pequena, tornou-se uma grande mulher, embasada nos preceitos
bíblicos, esmerando-se em cumprir suas funções com dignidade, transparência, eficiência e
integridade.
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Formada em Administração com ênfase em Gestão Pública, atua há mais de 20 anos na esfera
política como assessora parlamentar no Legislativo Andreense e em diversas repartições da
municipalidade.

Em 2012 foi eleita vereadora de Santo André com 3.137 votos tornando uma das poucas
legisladoras da região do grande ABC. Em 2016 foi reeleita ao cargo com 4.589 votos sendo a
vereadora mais votada da região.

Com um mandato participativo Elian acredita que é possível oferecer melhores condições de
igualdade e justiça social para a população. Por isso, a cada dia reafirma seu compromisso na
luta para garantir os direitos de todos. Em sua legislatura defende a dignidade da mulher, o
bem estar e o respeito aos idosos e as pessoas com deficiências físicas, luta por melhores
condições de educação e cultura para as crianças e adolescentes, apoia a prática desportiva
municipal e aposta em políticas voltadas a conservação do meio ambiente e a ampliação de
projetos habitacionais, defende ainda o valor da família, pois acredita ser a célula mater da
sociedade.

“Com muito afinco e responsabilidade, tenho batalhado em prol do crescimento e
desenvolvimento do Município de Santo André, sabendo que as bênçãos de Deus estão sobre
aqueles que o temem e que é meu dever como sua serva, desempenhar meu papel na
sociedade com retidão e sinceridade.”
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