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ML-45/2016 
Encaminha Projeto de Lei. 
  

São Bernardo do Campo, 29 de julho de 2016. 
 PROJETO DE LEI N.° 75/16 

 PROTOCOLO GERAL N.° 4.348/16 
Senhor Presidente: 
 
 Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação plenária, o incluso projeto 
de lei que denomina “EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA”, a unida-
de escolar ilustrada na planta A4-2512.   
 
 A denominação do equipamento público em comento consagrada na pessoa da 
homenageada é mais do que justa e merecida em face da sua trajetória de vida trilhada no magis-
tério. 
 
 Como retrata a sua biografia composta no anexo único da iniciativa, teve ainda 
participação ativa na Pastoral Operária do ABC, foi membro responsável pela implantação do 
sistema de ensino atual do Município quando à frente da Chefia da Secretaria de Educação e do 
Conselho de Administração do Instituto Municipal de Assistência ao Funcionalismo - IMASF, 
havendo prestado relevantes serviços à comunidade são-bernardense. 
 
 É preciso sopesar, na apreciação da presente iniciativa, que a denominação do 
equipamento público foi sugerida pela própria comunidade e servidores da Secretaria de Educa-
ção. 
 
 Estas, Senhor Presidente, são as razões que nos motivaram a enviar o projeto 
de lei em tela, para o qual aguardamos o beneplácito dessa augusta Casa, solicitando que sua  
apreciação se opere em regime de urgência, em conformidade com o disposto no art. 127 do Re-
gimento Interno da egrégia Câmara. 
 
 Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e nobres Pares nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

 
 

 
 

LUIZ MARINHO 
Prefeito 

   
A Sua Excelência o Senhor 
JOSÉ LUÍS FERRAREZI 
Presidente da Câmara Municipal 
de São Bernardo do Campo 
Palácio “João Ramalho” 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP 
 
Anexo: Projeto de Lei. 
 
PGM/iac. 
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P R O J E T O   D E   L E I N.° 75/16 – P.G. N.° 4.348/16 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 

Denomina “EMEB PROFESSORA ALZIRA 
MARTINS DE MENDONÇA” unidade escolar, e 
dá outras providências.   
 
 
 
 

 A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decreta: 
 
 Art. 1º  Passa a denominar-se “EMEB PROFESSORA ALZIRA MAR-
TINS DE MENDONÇA” a unidade escolar ilustrada na planta A4-2512, edificada no próprio 
municipal E-512-042, situada na Rua Ponte Alta s/nº – Conjunto Habitacional Silvina Oleo-
duto. 
 
 Art. 2º  Integra esta Lei Anexo Único contendo a biografia do homenagea-
da. 
 
 Art. 3º  As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias. 
 
 Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São Bernardo do Campo, 
28 de julho de 2016 

 
 
 
 
 

LUIZ MARINHO 
Prefeito 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PGM/ckf. 
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ANEXO ÚNICO 
 

BIOGRAFIA: ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA 
 
  
 Filha de Esperidião Theotônio de Mendonça e Flora Martins de Mendonça, 
Alzira Martins de Mendonça nasceu em São Paulo, capital, aos 10 de julho de 1947. 
 
 A família, bastante numerosa, sendo ela a filha primogênita, estabeleceu-se 
em São Bernardo do Campo em 1963. 
 
 Desde a infância, Alzira demonstrou sua vocação para o magistério. Em 
suas brincadeiras ela era a professora e suas irmãs suas alunas. 
 
 Cursou as escolas Lauro Gomes e João Ramalho. Formou-se normalista 
destacando-se por seu entusiasmo e aplicação aos estudos. 
 
 Graduou-se em Pedagogia em 1968 na Fundação Santo André, com louvor 
e em seguida especializou-se em Educação Especial.   
 
 Educadora entusiasta atuou no ensino público estadual como professora nas 
escolas EEPG Francisco Prestes Maia, e como diretora escolar na EEPSG Maurício Antunes 
Ferraz. 
 
 Obteve um grande destaque no ensino como professora na Escola de Edu-
cação Especial - EMEBE Rolando Ramacciotti, onde, com sua dedicação, competência e 
amor, ajudou muitos alunos com necessidades especiais a desenvolverem suas habilidades e 
competências. 
 
 Foram muitos os trabalhos nas oficinas de marcenaria, oficinas de trabalhos 
manuais, entre outras.  No cultivo da horta orgânica, desenvolvendo com eles o conhecimen-
to da importância da produção de alimentos. Na cozinha ensinou a eles a importância da ali-
mentação saudável e a preparação de receitas deliciosas. Em todos estes momentos de apren-
dizagem, a solidariedade, a cooperação e o respeito mútuo eram incentivados como ações 
importantes para o aluno. 
 
 À frente da Chefia da Secretaria de Educação, foi membro responsável pela 
implantação do sistema de ensino atual de São Bernardo do Campo. 
 
 Já aposentada, tornou a se inscrever em concurso público, onde ocupou o 
cargo de orientadora pedagógica atuando fortemente no projeto EJA – Educação para Jovens 
e Adultos.   
 
 Como pessoa entusiasta e participativa, Alzira atuou também em outras 
frentes da sociedade saobernardense, tendo sido membro do Conselho de Administração do 
Instituto Municipal de Assistência ao Funcionalismo - IMASF, durante vários anos, dando 
sua notável contribuição. 
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Anexo Único (fls. 2) 
 
 
 
 Participou, ao lado de Frei Betto, da Pastoral Operária de São Bernardo, 
como secretária desde a sua criação, em 1979, durante longos 22 anos de Pastoral Operária. 
Sua atuação foi fundamental para a implantação da PO no ABC. Alzira foi responsável pela 
organização inicial, pelo funcionamento prático e agregação dos componentes, assim como 
pelas pautas de reuniões da mesma. 
 
 De espírito alegre, comunicativa dinâmica e amorosa, Alzira foi muito es-
timada por todos que a conheceram. Deu sua assistência, apoio e amor incondicional para 
todos de sua família, sem exceção, destacando-se o seu filho Francisco, aos amigos, que tes-
temunharam sua dedicação e carinho, estando ela sempre presente e auxiliando a todos em 
suas reais necessidades e as pessoas em geral, pois a todos atendia com atenção e respeito. 
 
 Faleceu neste município em 7 de junho de 2014, aos 66 anos de idade. 

 


