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JUSTIFICATIVA  
PL 0254/2012  
  
O de “cujus” Albino Emiliano Bueno, nascido e criado na Ponte Rasa, filho de 
Honório Emiliano Bueno e Maria Luiza da Conceição, deixa filhos. A saber: Cirlene 
Matias Bueno, Honório Emiliano Bueno e Carmem Matias Bueno.  
Foi uma pessoa importante na mobilização e articulação com os moradores, para 
que as reivindicações fossem realizadas jamais mostrou desanimo, cobrando os 
responsáveis das obras iniciadas até que fossem totalmente executadas.  
Sendo uma referência de perseverança, apaixonado pelo seu bairro, dedicou seu 
tempo na educação de seus filhos, onde todos estudaram em escola pública no 
referido bairro, reconhecido como um verdadeiro líder comunitário ajudava os 
moradores da região a lutar pelas melhorias do bairro.  
Era uma pessoa carismática, de muitos amigos, pois foi um dos moradores 
primitivo deste nobre bairro, na época tinha um bar, que por sinal “acho” que era o 
único, onde os moradores após o trabalho se reuniam para programar jogos que 
seria realizado no final de semana.  
Tinha ainda uma Associação para os jogadores com campeonatos, competições 
onde ganhavam taças, troféus, pois os moradores na época não tinham muito 
divertimentos, salões, quadras e etc. e os Céus (Centro de Educação Unificado), 
que temos hoje.  
Era um bar muito familiar contam os moradores mais antigos, que qualquer pessoa 
podia frequentar, sua esposa é que preparava os salgados e ficava no balcão 
quando ele precisava ir as compras.  
E com isto foi adquirindo a confiança, tornando se uma pessoa popular com muitos 
amigos.  
Por tais motivos e outros mais esta singela homenagem é o mínimo que se pode 
fazer para este grande ser humano que muito fez para a Cidade de São Paulo, e 
que certamente contribuiu ricamente para a melhoria do bairro de Ponte Rasa e 
Ermelino Matarazzo.  
Pelos motivos apresentados, solicito aos Nobres Vereadores desta Egrégia Casa 
Legislativa a aprovação deste projeto de lei, diante o caráter relevante vislumbrado.  
 


