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Concede Titulo de

a

" CIDADAO DO CIWTENARIO"

EDSON CELULAR! .

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E CRETA:
Artigo lQ

Nos termos do item I do Artigo lQ
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de
EDSON CELULAR!,
concedido a
o
por suas
"CIDADÃO DO CENTENARIO",
exercidas na área cultural, como ator
no cinema e na televisão.

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido .

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

a.-~~~1'1~Mi'fe'NU..r a

.

vigor
as

'

Pinto 11
1996

,

do Decreto
1996, fica
T!TULO DE
atividades
no teatro,

na data de sua
disposições
em

em

'

CLAUDIO PETRONI
Presidente

~·
PAULO C
lQ Sec

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário
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Nascido em Bauru, Edson Celulari projetou-se no
cenário nacional como ator.
Tanto em "Inocência", no cinema, como em "Que
Rei Sou Eu?", na televisão,
como em "Calígula", no teatro,
a presença ímpar de Edson Celulari é incontestável.
Pela projeção nacional desse ator bauruense e
dentro do espírito de homenagear aqueles que projetam nossa
cidade nos campos das mais variadas atividades, é que a Câmara
promove mais esta
homenagem dentro
das festividades do
Centenário de Bauru, solicitando-se o apoio dos Senhores
Vereadores para mais esta iniciativa.

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
03 de junho de 1996

.
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CLAUDIO PETRONI
Presidente

PAULO CE
1Q
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Senhor Presidente

O presente projeto foi aprovado em
reunião secreta, realizada no dia
03 de junho, devendo constar da
pauta da próxima sessão ordin4ria
(10 de junho).
Bauru, 04 de junho de 1996

XEUZA MARIA CRIVELARO THOHAZIXI

Diretora Geral

L_____ ------------------
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Senhor Presidente
O presente Projeto
de Decreto
Legislativo
foi
aprovado
em
Discussão
Onica,
em
sessão
ordinária realizada no dia 10 de
junho de 1996.
Bauru, 11 de junho de 1996.

~J{}_-MEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZIMI
Diretora Geral

A

Diretoria Geral:
Providenciar o encaminhamento do
respectivo decreto ao homenageado
Após, dar ciãncia
ao
Chefe
do Executivo,
fício e arquive-se.
através
Bauru,
junho de 1996.

CLAUDIO
•
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DECRETO

LEGISLATIVO
De 10 de junho de 1996.

·--·
Conceda Titulo da

ªCIDlllllO DO CllllTlalAJtIO•

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:
Artigo 12

Nos termos do item I do Artigo lQ
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de
concedido a
EDSOB CELULAR!,
o
"CIDADÃO DO CEllTEBARIO",
por suas
exercidas na área cultural, como ator
no cinema e na televisão.

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a '·
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

do Decreto
1996, fica
TITULO DE
atividades
no teatro,

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
10 de junho de 1996.
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CLAUDIO PETRONI
Presidente

..
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EXPEDITO BOBETTI
22 Secretário

PAU

da Mesa da Câmara e

Registr~~oria

Ger:l da Câmara, na mesma data.

BEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretoria Geral
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Bauru, 11 de junho de 1996

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através
do presente, os Autógrafos abaixo-descritos, bem como os Decretos
Legislativos referentes aos
projetos aprovados
em sessões
ordinária e extraordinária, levadas a efeito por esta Casa de
Leis no dia de ontem.

Autógrafo nQ

L

------

Referente ao projeto de lei

4114

de autoria desse Executivo, que autoriza o
Poder Executivo a firmar empréstimo com a
Caixa
Econômica
Federal
e
dá
outras
providências.

4115

de
autoria desse Executivo, que retifica
referência salarial de cargo criado pela Lei
nQ 4067, de 26 de abril de 1996, e cria a
Divisão de Patrimônio Mobiliário na Prefeitura
Municipal de Bauru.

'

..

4116

Decreto n2

de autoria desse Executivo, que cria cargos no
âmbito do Município.

Referente ao Projeto de Decreto

253

de
autoria da Mesa da
Câmara
Vereadores, que concede Titulo de
do Centenário" aos IRMÃOS GODOY.

e demais
"Cidadãos

254

de
autoria da Mesa da
Câmara e demais
Vereadores, que concede Titulo de "Cidadão do
Centenário" ao Senhor EDSON CELULARI.

255

Câmara e demais
de
autoria da Mesa da
Vereadores, que concede Titulo de "Cidadão do
Centenário" ao Senhor ALEXANDRE QUAGGIO.

256

de autoria do Vereador Futaro Sato, que dá
denominação de
"AVENIDA ZENJI KAWAI" a uma
via pública da cidade.

257

de autoria do Vereador Paulo Agustinho , que
dá denominação de
"PRAÇA CARMELITA SANTOS
SOUZA" a um logradouro público da cidade.

258

de autoria
do Vereador José Walter Lelo
Rodrigues, que dá denominação de
"AVENIDA
MARIA RANIERI {TIA MARIQUINHA}"
a uma via
pública da cidade.

-:,~~~.~

1 ' 1 1 : 1 \ . • . !O .J../' -----+--------~
de autoria do Vereaâor Lucrél::"íu·Jcrcques, que
dá
denominação
de
''TRAVESSA VICTORIO
DEMARCHI" a uma via pública da cidade.

259

de autoria do Vereador Walter do Nascimento
Costa
que dá denominação de
"AVENIDA
JACINTHO DYONIZIO"
a uma via pública da
cidade.

260

para o momento, aproveitamos
distinção e apreço.

Nada
o ensejo para

.

'

'

CLAUDIO PBTRONI
Presidente

Excelentíssimo Senhor

TIDBI DB LIMA
D.D. Prefeito Municipal
1
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'A C.âtnara MwlicipaJ de 'Bauru
A/C Lui7. C.arlos Laborda
I~'ax: 01.42·24-2299 R. 209

J!9.t

p.tnor '.!.J!eu1ut

Venho f'Kl'Adccer a Jem.btAnça, a atl~nç~o e o caa·loho pC!Jo Título d~
' 'ClDADÃO DO <..:ENTENÁJUO", qul• a CÂMARA MUNICJPAL DE JJAlJHU
mu (\f\'rece. É lU\t privilégio ver n<uso trabalho artfstko reronlu.•cido, nuna poli
qu~ viv~ de tanta6ó

oulrar. necc~tddades.

Gotttaria,

t•mb~rn,

de e>:pJk•n qnc eu "não posso" receber e1u1e

Titulo. O motivo é, simplc1n1c11te, hleuU>gico: já h4 aJgun~ anC•S luto, cotn
1ulnh1~ 1r1nas, por nm 1·~atro para Baua·u. Ao compl~tar 100 anos, foi
prvme1ido 'a cidade, n inauguriçã-:> da pritueira 9•la púbUc.'a de cspel~c:uJ011, o
qu~, iuleUznu~l\tc, nlô acontece11.
Uaunl continua lJt~l'et:(~ ndo tJn1 Teatro, e c~u continuo a 1nit1ha. lula.
~
Receber o titulo d(~ "Cic.\adão Ccnten,rio", S(?ll\ o pr'OmetidoTcalro,
scrJa cnfraqute'.'e.a· ideológicamente a cttuE;a desta Juta.
Portêtnto, agradeço' a :!1onr1t do p1·intio, e parabenizo ~a todos
aquP.ll~.~

que, de ~lgu1na forn1a, ta1111bén1 trabalhanl por wnn vida rultural 1naiM

allv• J>Ai'I A "CAplt.-.1 d" Tei·1·1-llil'an~"'', t'\õ~Aa "Cidada lêU\ Limites"; maB
peço co2nprcent1lo pelo Olotivo que 1.ne leva a negar o recebhnento cfo
rufurJdo Tftulo.
(;ontinuat"ei coin a f:11perl'nça de ve1· os bauruehfl~tt fotAndo o

T!A1'Jt0 MUNICJ.PAJ, DE BAtJRU, e a••im ter a certeza de unia r.idadc Dl.61Í9

,th•ertid•, cuJttt '~ pllt>t;fvel.
1

