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O presente projeto de lei pretende denominar PRAÇA RUBENS SELLERA UMA, o
logradouro inominado, com características de praça, localizado no bairro de Cidade
Dutra, âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro. 

Trata-se de preservar a memória do cidadão de excelência, morador pioneiro do
bairro e construtor social que muito contribuiu para o desenvolvimento da região
através de sua iniciativa na fundação de organizações sociais, conforme consta da
síntese biográfica que se transcreve para instruir a propositura que, nos termos
regimentais, segue anexada do croqui do logradouro que se pretende denominar e
cópia da Certidão de ÓBITO 

Síntese Biográfica 

Rubens Sellera Lima nasceu na cidade de Santos no dia 20 de janeiro de 1929, filho
de Anna Sellera de Lima e Jose Bernardo de Lima. Teve cinco irmãos, sendo o mais
velho. 

Aos 12 anos assumiu a responsabilidade da família, após a morte de seu pai. Em
janeiro  de  1943,  então  com 14 anos,  tirou  sua  carteira  de  trabalho  e  prestou
concurso  para  Mensageiro  da  Light  and  Power  (Antiga  Eletropaulo),  tendo  sido
admitido em 01/11/1943. 

Em 02/07/48 foi admitido na CMTC, na função de datilografo atuando no Depto. de
Contabilidade  onde  permaneceu  até  1969.  Neste  período  exerceu  a  função  de
Escriturário, Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo. 

Em 1969 foi transferido para a garagem de ônibus Aclimação, onde passou a atuar
como Chefe de Secção de Pessoal. De 1973 a 1979, exerceu vários cargos: 

1973 - Chefe na Divisão de Política de Pessoal 

1976 - Inspetoria de Pessoal 

1977 - Auxiliar de auditoria 

1979 - Auditor Sénior 

Em 05 de dezembro de 1979 foi desligado da CMTC, passando a aposentado por
tempo de serviço em 06 de dezembro de 1979 (35 anos 4 meses e 24 dias -destes
4 anos de Light e 31 anos 4 meses e 24 dias na CMTC) 

Maçonaria 

Foi  iniciado  como  membro  ativo  da  Loja  Maçônica  Lotus  Branco  nº  85,  em
06/05/1966, ocupando na mesma diversos cargos administrativos, inclusive o de
presidente. Seu cadastro é de número 5637. 

Com os irmãos maçónicos João Dias Gimenez e Antonio Carlos Caruso iniciaram um
movimento para fundação de uma loja maçónica no bairro, o que ocorreu em 30 de
novembro de 1983: Loja Fé, Equilíbrio e luz nº270. 

Com a fundação outro sonho tinha início, e que se concretizou 31 de março de
1984  com  a  fundação  da  SOBEI-SOCIEDADE  BENEFICENTE  EQUILÍBRIO  DE
INTERLAGOS,  uma  instituição  filantrópica,  sem  fins  lucrativos  que  mudou  a



realidade no atendimento das crianças carentes da região e que, hoje, recebe mais
de 5 mil crianças da região com atendimento em período integral. Onde até seus
últimos dias "dedicou-se com muita dedicação, carinho e muito amor, apesar pela
satisfação de nos pátios a alegria das crianças acolhidas." (palavras dele). 

Ao receber uma homenagem no dia 06 de maio de 2017 viu mais um sonho se
concretizar, a saber, a criação de um asilo para idosos, a ILPI denominada Rubens
Sellera Lima em sua homenagem e que lhe causou forte emoção. Ali dedicou-se aos
idosos em visitas  frequentes,  conversando com muita paciência  e amor com os
idosos. 

Cidade Dutra 

Depois  de mudar-se com a família  por  muitos  anos para bairros  diferentes,  às
11h50 do dia 10 de maio de 1952 entrou em sua casa própria, na Rua Guaruva
167, atual 177. 

Nos anos 50 o bairro estava em franca expansão e os antigos funcionários da Light
e  da  CMTC  receberam incentivos  para  virem  morar  na  região.  Havia  diversos
loteamentos. 

O transporte era a principal dificuldade encontrada na época. Chegou a levantar às
4 da manhã para estar às 8 na Rua Augusta, onde trabalhava. 

Foi  na  Cidade  Dutra  que  mudou  o  rumo  de  sua  vida.  Em  sua  residência
proporcionou comodidade para irmãos, sobrinhos, mãe, além de sua família. 

Foi  casado  por  mais  de  60  anos  com  Carmina  Bernardes  de  Lima,  da  união
nasceram três filhas (Rosa Maria, Regina Celia e Roseli). 

No  bairro  estava  sempre  presente  aos  movimentos  de  melhoria  da  região.
Participou da SAI - Sociedade Amigos de Interlagos, de onde era sócio desde 1954,
tendo atuado em vários cargos da entidade. 

Foi diretor do Diamante, clube de futebol amador, onde organizava e participava de
vários torneios, na região e em outras cidades do Estado de São Paulo. 

Na Sociedade Beneficente dos Empregados da CMTC, ocupou vários cargos. Foi um
dos fundadores da SOBEI, instituição que hoje atende mais de 5 mil crianças. 

Sua mudança de vida de ex-alcoólatra e ex-fumante, se confunde ao momento que
começa a fazer parte da maçonaria e a morte de sua mãe. 

Suas filhas estudaram nas escolas da região e tiveram a oportunidade de viver em
um bairro tranquilo, amistoso e acolhedor. Não se importavam em caminhar até a
ponte do Socorro para poder pegar um ônibus,  chovesse ou não.  Junto com a
família, tinha orgulho do que havia construído na Cidade Dutra e do bairro que viu
crescer e lutou pelo seu desenvolvimento, sem nenhum alarido, mas com muita
determinação. 

Em 15 de março de 2021, às 9h40, encerrou sua jornada de amor ao próximo e
caridade. Deixou 3 filhas (Rosa Maria, Regina Celia e Roseli), 2 genros (Antonio
Carlos e Januário),  6 netos (Cristiane, Kelly Cristina, Camilo, Katiana, Hudson e
Gabriel), e 8 bisnetos (Matheus, Gustavo, Alice, Sarah, Milene, Rubinho e Heitor). 

Com certeza, o "seu" Lima, o Liminha, o Rubens continuará vivendo no coração de
muita gente, pois nem a morte é mais forte do que o amor. 

E Amor ele tinha de monte. Amor e Caridade norteavam sua vida. 

A  Cidade  Dutra  perdeu  um  grande  incentivador  de  seu  desenvolvimento  e
crescimento. Um dos seus Testemunhos vivos. 

Como se constata, são justas a homenagem e a vontade legislativa, razões pelas
quais conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/03/2021, p. 65

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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