
 

 

 

 

PROJETO DE LEI 45/ 2022 

 
 

ALTERA A TABELA DO ARTIGO 1º DO 

DECRETO 158 DE 25 DE JULHO DE 1975 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (DENOMINA 

RUA MANOEL RAYMUNDO DOS SANTOS A 

RUA SENA, NO JARDIM CASA BRANCA). 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES APROVA A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º - Altera a tabela do art. 1º do Decreto 158, de 25 de Julho de 1975, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: §1º - Passa a denominar-se “Rua Manoel Raymundo dos Santos” a Rua Sena - CEP: 

06810-440, localizada no bairro Jardim Casa Branca, neste Município. 

Art. 2º - Ficam fazendo parte desta lei o currículo do homenageado e o Anexo I - Localização. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias do 

orçamento vigente. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 
Renato Oliveira 

Vereador 
Presidente da Câmara 

 
 

Luiz Carlos Calderoni 
(Luiz do Depósito) 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a importância em reconhecer os cidadãos que contribuíram efetivamente para o progresso 

de nosso Município de Embu das Artes. 

Considerando que o Sr. Manoel Raymundo dos Santos exerceu 04 (quatro) mandatos como Vereador em 

nosso Município, tendo atuado ativamente em conquistas para a região do Jardim Casa Branca e para o 

município de Embu das Artes. 

Considerando que já foi homenageado pela Câmara Municipal com o Título de Cidadania Embuense das 

Artes. 

Considerando que o Sr. Manoel Raymundo dos Santos é morador da Rua Sena há muitas décadas e 

conhecido de todos na região do Jardim Casa Branca. 

APRESENTO ao Egrégio Plenário o presente projeto de lei, nos termos do Regimento Interno em vigor. 
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CURRÍCULO 

Manoel Raymundo dos Santos 

 
 

Nasceu na cidade de Palmeiras-BA em 10 de julho de 1944. Viúvo da Sra. Ednar Mendes, casou-se 

novamente com a Sra. Alenice. Tem dois filhos: Karine e Flávio Henrique, dois netos: Kleber e Marcella. 

Aos cincos anos perdeu o pai. Ficando ele e o irmão mais novo órfão, sob os cuidados de sua mãe, Dona 

Jandira, mulher guerreira que os criou com muito carinho e empenho apesar das dificuldades. Começou a 

trabalhar com sete anos de idade. Na Bahia estudou apenas dois anos. 

Aos vinte e quatro anos veio para São Paulo, desembarcou no Brás e por ali ficou três dias sem rumo, até 

que encontrou um conhecido que o acolheu e arranjou um emprego de servente em uma construção civil, 

onde trabalhou quatro meses, período em que outro colega de trabalho o convidou para morar em 

Taboão da Serra, onde fixou residência por dez anos. 

Trabalhou como cobrador de ônibus por onze meses e em seguida foi trabalhar na USP- Cidade 

Universitária como balconista no restaurante do setor de Engenharia Civil, tendo gerenciado o mesmo 

posteriormente por seis anos. 

Em sua versatilidade e disposição para inovar, montou duas bancas de jornal na USP, uma na Poli e 

outra no IPT e à noite ainda fornecia café e lanches para mais ou menos 50 diretores e gerente de 

grandes empresas do Estado de São Paulo. 

No início de 1979 comprou um terreno na Rua Sena, no Jardim Casa Branca em Embu das Artes. Em 

dezembro desse mesmo ano, contrariando a esposa, mudaram-se para esse local, onde reside até a 

presente data. 

Manoel Raymundo, trabalhando em quatro atividades, cursando o supletivo para o segundo grau, nos fins 

de semana ainda buscava conversar com os moradores da localidade em vista de melhorias para nossos 

bairros. O resultado dessa busca com o apoio da população e de muitos amigos que buscavam o mesmo 

objetivo, foi a fundação da Associação Amigos dos Bairros do Jardim Casa Branca e Adjacências em 

07/05/1983, tendo nos primeiros anos de fundação o apoio dos prefeitos que passaram pela 

administração municipal. 

Mesmo com tantas atividades conseguiu durante um ano e meio cursar DIREITO, não tendo, 

infelizmente, concluído o curso. 

Foi representante do povo na Câmara Municipal exercendo o mandato de Vereador por quatro vezes, 

onde conseguiu junto aos companheiros do Poder Legislativo e do Poder Executivo realizar melhorias 

incontáveis para o povo da nossa Embu das Artes, citando algumas: 
 

-Luta intermitente para a aprovação da Linha de ônibus Casa Branca/Pinheiros e depois a outras 

existentes. 

-Asfalto para as Ruas do Casa Branca e outras e outros bairros. 

-Canalização de córregos - (Av. Colorado - Jd. Casa Branca) e EMEI Inês Cardoso, etc. 

 
 
 

 
Plenário "Mestre Gama", 21 de junho de 2022 

 
 

Renato Oliveira – 
MDB 

Luiz do Depósito - 
MDB 
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