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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Dá denominação de CÉLIA MARTINS ~ um prédio Institucional 

da cidade. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de sao Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item 1, letra "m", da Resoluçao 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo: 

Art. 1° -

Art. 2° -

Fica denominado CIOLIA MARTINS o prédio institucional, sem denominaçao oficial, 
conhecido como Centro Dia do Idoso, no setor 04, quadra 2043, lote 033, localizado na 
Rua Victor Leandro Domingues, quarteirao 01, lado lmpar, no loteamento denominado 
Núcleo Habitacional Mary Dota, nesta cidade de Bauru . 

Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçao . 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

Bauruense, Célia Martins, ou 'dona Celinha', como era carinhosamente conhecida, 
dedicou sua vida ao serviço social. Concluiu o curso em 1953, na Pontiflcia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SPj. 

Anos depois, lecionou na primeira turma de serviço social da Instituição Toledo de Ensino 
(ITE) de Bauru. Trabalhou também no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, até o final de sua 
vida, mantinha como hábito se reunir com amigas e ex-alunas mensalmente para almoçar e se 
confraternizar. 

Faleceu no dia 08 de novembro de 2017, deixando um grande legado, motivo pelo qual 
pedimos a aprovação desta justa homenagem . 
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PREFEITURA MUNICIPAL D BAO'RU·:::='-' 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 3019/18 

Excelentíssimo Senhor 

Alexssandro Bussola 

Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 22 de outubro de 2018. 

i--;-·-- ---·--
! Can1ar'3 i\1v 11r1pa1 0 ?. Briuru 
( li;reton?. dr: .\poio Leytsla.Jvo 

/ 11 our. 1010 

! EN"! S'.ADA 
Lf-ior~s (i•)~~~~~p---

Encaminhamos a Vossa Excelência as minutas nº 13/2018 referente à 

denominação a ser atribuída ao prédio Institucional, sem denominação oficial, 

conhecido como Centro Dia do Idoso, no setor 04, da quadra 2043. Lote 033, localizado 

na Rua Victor Leandro Domingues, quarteirão um, lado ímpar, no Loteamento 

denominado Núcleo Habitacional Mary Dota, nesta cidade de Bauru/SP e minuta 

19/2018 referente à denominação a ser atribuído ao prédio Institucional, sem 

denominação oficial, no setor 032, da quadra 405, lote O 15, localizado Vila Nova 

Cidade Universitária, nesta cidade de Bauru/SP, encaminhamos ainda um breve relato 

da história de vida de Acyr Santinho Motta e Dona Celinha. 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy • Bauru/SP · CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www .bauru.sp.gov .br. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Seção de Certidões 

antigo.bauru.sp.gov.br 

Bauru,21 de Setembro de 2018 E-doe Documento: 63270/2018 

Data [21/09/2018] 
Assunto Diversos - Minuta 13/2018 
Origem Seção de Certidões 
Interessado DIVISÃO DE CADASTRO 

Ref. Of. 213/2018 - Cadastro . 

Trata o presente da Minuta nº 13 do ano de 2018, referente à denominação a ser 
atribuída ao prédio Institucional, sem denominação oficial, conhecido como Centro Dia 
do Idoso, no setor 04, da quadra 2043, lote 033, localizado na Rua Victor Leandro 
Domingues, quarteirão l, lado ímpar;·no Loteamento denominado Núcleo Habitàdonal 
Mary Dota, nesta cidade de Bauru/SP. . . 

.. 
. .. 

. . ,._. ~ ., ~;,,,, ~ .. .. 

Assinatura 

MARGARETH DI DONATIO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

Soç!o de PTilpdos Municipais· CM!• 

.. . 

· .... 

~ ... 

. . 

. ' . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
. DIVISÃO DE CADASTRO 

SEÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS 
Av. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana - Bauru - SP 

www.bauru.sp.eov.br 

MINUTA Nº 13/2018 

Artigo 1° 

Fica denominado 

o Prédio lnstitucional;.sem denominação oficial, conhecido como 

.Centro Dia dd fdoSOi:io'liô'..:'.S.etor 04, da quadra 204.3.;. lote. 033, 

·,~,_'.;':,~<~!';,:::: :·:;t:rJ"-; .. . . . :localizad0 na.fRtJ.a.r~i:ctbrllieandro Domingues; quarteirãb 1:, ·1ado. . · 

m~)i~'NH· :0''.'f.::: .. 1: ·• .:. ím:par,· :ncYloteanTento ·He-m·pmimado Núclé'o,~Habitacibnal Ma·rv . ·· :.·. " 

.::.; ><: ·' ,:,. 1':.· ···-"' Dota, nesta cidade· de Bauru/SP. ... " 

• 
. '.~· 

... 

Bauru, 21 de setembro de 2018 . 

.,./~. 
MARGAfETH DI DONAITO 

Secretaria de Planejamento 
Seção de Próprios Municipais - Chefe 

. . 

' ~ 

- ' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

. Aos 87, 'dona Celinha' é exemplo de vida 
Célia Martins formou a primeira turma de serviço social da ITE e, há anos, 
reúne~se com um grupo de ex-alunas e amigas 

Bruna Dias 

Célia Martins, ou "dona Celinha" como ainda é chamada por suas ex-alunas e 
amigas, a assistente social aposentada é um exemplo de vitalidade e amor à profissão 
aos 87 anos. Bauruense nascida numa época em que os costumes eram extremamente 
diferentes da atualidade, dedicou toda sua vida com o objetivo de sempre fazer o bem 
e ajudar as pessoas . 

Na década de 40, Celinha trabalhava no antigo Instituto de Aposentadoria e Pensão 
dos Industriários quando recebeu a possibilidade de ter uma bolsa de estudos para 
fazer faculdade de serviço social na Pontificia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). Na época não existia o curso em Bauru. 

A assistente social conta que ficou muito interessada pela proposta e resolveu seguir 
em frente com o seu propósito. "Naquela época era complicado para mulher estudar 
fora da cidade, mas eu sempre tive muito apoio da minha família. Uma tia foi comigo 
para São Paulo para eu não ficar sozinha no início", conta Celinha. 

Segundo ela, a cidade de São Paulo a assustava um pouco-por ser muito grande, mas 
ela enfrentou o medo. "Às vezes eu pegava o ônibus errado e chegava atrasada na 
aula. Logo a professora falava: 'Pegou o ônibus errado outra vez não é"', conta aos 
nsos. 

Quando foi para a Capital, Celinha morou inicialmente na casa de parentes, depois 
em uma pensão, e a dona do local também era conhecida da família. "Tinha sempre 
que ser alguém conhecido da família", acrescenta. 

Concluiu o curso de serviço social em 1953, sendo a aluna com as melhores notas da 
turma. "Até hoje a professora Nadir Kifouri - uma referência no ramo - me liga para 
saber como eu estou", conta. 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Vila Noemy- CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235·1000 - . 
www.bauru.sp.gov.br 
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Em 1963 foi convidada pelo fundador da Instituição Toledo de Ensino (ITE) de 
Bauru, Antônio Eufrásio de Toledo, para dar aulas para a primeira turma de serviço 
social da cidade. "Ele foi até a PUC de São Paulo para procurar um professor. Ele 
sabia que eu estava tão perto", brinca Celinha. 

Oração 

Ela conta que teve muito medo de aceitar a proposta, apesar de ser experiente, pois 
trabalhava no período da tarde no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e teria 
que lecionar na faculdade pelas manhãs . 

Mas enfrentou o medo novamente e foi professora do curso de serviço social da ITE 
por 11 anos, onde cultivou amizades eternas com suas alunas. "Eu fiquei com medo, 
mas escrevi uma oração, a 'Oração da Mestra', para me dar forças", completa. 

A oração dizia: "Eu agradeço, Senhor, a confiança que em mim depositastes, dando
me a orientação das almas jovens. Mas eu temo, Senhor, por preguiça, fraqueza 
ignorância, enfim, coisas humanas, que sabeis ... Eu vos peço, Senhor, que eu possa 
pôr nas almas dos alunos a força do ideal, o gosto do saber, a humana da 
compreensão. Precisa o mundo de gente, que seja gente. Ajudai-me, Senhor, levar 
avante missão tão importante". "Foi essa oração que me deu forças", acrescenta. 

Encontros 

As 21 amigas e ex-alunas de Célia Martins se reúnem até hoje, uma vez por mês, com 
a assistente social para almoçar em diferentes restaurantes e trocar confidências. A 
professora deixou as salas de aula porque sua carga horária no INSS aumentou. "Eu 
deixei a faculdade com muita dor no coração'', conta. 

Celinha não se casou e nem teve filhos, dedicou sua vida para o serviço social. Hoje 
participa do grupo da terceira idade da Universidade de São Paulo (USP) de Bauru, 
onde desenvolve atividades de memorização e participa de grupos de vivência, além 
de fazer parte de um grupo de teatro. "Eu já escrevi uma peça que se chamava 
'Criatividade'. O professor de teatro adorou", relembra Celinha. 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Vila Noemy- CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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A professora também é intemauta e adora mandar e-mails para as amigas. Não 
bastasse todas essas qualidades, Célia não se cansa, adora escrever trovas e faz parte 
da União Brasileira de Trovadores, que tem uma sede em Bauru. 

Como um bom exemplo de amor à vida, ela não fica parada. Adora viajar sempre que 
pode. "Eu não perco uma oportunidade de viajar. Já fui até para a Europa. Se a gente 
parar, enferruja", completa, aos risos. 

Alunas e amigas 

As ex-alunas e amigas de Célia Martins, que mantêm um grupo composto por 21 · 
mulheres que foram alunas da assistente social na !TE há 13 anos, sempre se reúnem 
para encontrar com a "dona Celinha". 

Adélia Conte conta que a professora, além de muito amiga, é fiel. "Ela sabe guardar 
segredo. É uma pessoa em quem você pode confiar sempre", completa. 

Odaléia Rocha, assistente social aposentada que também foi aluna de Celinha, refata 
que sempre que precisou teve orientação especial dela. "Eu me recordo do primeiro 
caso em que atendi uma família. Eu estava com medo, mas ela me ajudou como seria 
a melhor forma do atendimento, e deu certo. Isso marcou muito a minha profissão", 
recorda. 

Brígida Sganzella, outra discípula dos ensinamentos de Célia Martins, relembra que a 
professora ensinava que elas deviam sempre respeitar a dignidade das pessoas. "Ela 
falava que essa era a base do serviço social", completa, emocionada. 

O amor de Célia Martins pela profissão ia além dos limite.s fisicos da assistente 
social. "'Eu estudava de manhã na !TE, depois dava aulas em outra cidade, retomava 
para Bauru de trem, ia para o estágio e fazia as supervisões do estágio comigo depois 
das 22h. Às vezes a mãe dela já estava até dormindo. Mas ela não tinha preguiça e 
abria as portas do seu escritório para me receber. Se não fosse dessa maneira, eu não 
poderia me formar com as minhas amigas, teria que esperar mais seis meses", relata, 
emocionada, a ex-aluna Sandra Aiello. 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Vila Noemy - CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

NO DAVI DA SILVA 

elator 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade 

e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

Memb o 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

21 de novembro de 2018 . 

'1 
BENEDITO,,.-,_.ERTO MEIRA 

\. 

EGALLA 
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SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente Projeto de Decreto Legislativo foi 

aprovado em Discussão Única, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 26 de novembro de 

2018. Publicar e dar ciência ao Chefe do 

Executivo. Após, arquive-se . 

Bauru, 27 de nov mbro de 2018. 

ALEXSSANDRO USSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho. Seguem o Decreto 

Legislativo, sua publicação e ofício. Segue o 

processo para o arquivo. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

~\m'.~ 
RONALDO JdSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo em exercício 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1801 
De 27 de novembro de 2018 

Dá denominação de CÉLIA MARTINS a um 

prédio institucional da cidade. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item 1, letra "m", da 

Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° -

Art. 2° -

Fica denominado CÉLIA MARTINS o prédio institucional, sem 

denominação oficial, conhecido como Centro Dia do Idoso, no 

setor 04, quadra 2043, lote 033, localizado na Rua Victor Leandro 

Domingues, quarteirão 01, lado ímpar, no loteamento 

denominado Núcleo Habitacional Mary Dota, nesta cidade de 

Bauru. 

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

,,., • .,.EXSSAND O BUSSOLA 
Pres· ente 

1 DA SILVA 
.k '01~ SÉ~OBRUM 

2° Secretário "ad hoc" 

Projeto de iniciativa de 
TODOS OS VEREADORES 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ -~ 
RONALDO J~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Bauru, 27 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos 
e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária 
levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 26 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7258 

7259 

7260 

7261 

7262 

Decreto nº 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

de autoria desse Executivo, que disciplina o uso, a construção e a manutenção dos 
passeios e logradouros públicos no Municlpio de Bauru (SUBSTITUTIVO); 
de autoria desse Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Municlpio 
para o exerclcio de 2019; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Aditivos aos Termos de Fomento, ás Organizações da 
Sociedade Civil (OSC's) que especifica; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transposição, no orçamento do Municlpio de Bauru, exerclcio de 2018; 
de autoria deste Legislativo, que obriga a permanência de uma pessoa próxima ás 
cancelas para liberação de vefculos, especialmente a fim de auxiliar pessoas com 
deficiência, idosas ou algum tipo de dificuldade para alcance dos dispositivos de 
abertura das mesmas. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da Gamara, que dá denominação de Rua HENRIQUE 
MINGARDI a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da camara, que dá denominação de Rua SANTOS MORENO 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da camara, que dá denominação de Rua ARMANDO CAFFi=o 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da camara, que dá denominação de Rua LUIZ PEREIRA DA 
SILVA a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria de Todos os Vereadores, que dá denominação de CIÕLIA MARTINS ao 
Centro Dia do Idoso do Núcleo Habitacional Mary Dota. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSANDR 1 BUSSOLA 
Presidjte 

Excelentfssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Cumpridas as exlgéneiaa legalfi 
encaminha-se o presonte processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
A•qulvo/ B () , 
Bauru ..... ,_-J~~.1 ... 1.0. 

Diretoria de~\ Logislatlvo 


