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                                                       Projeto de Lei nº 55 /2022 
 

 
“Altera a Lei nº 1.984, de 23 de maio de 

2002 e dá outras providências.” 

 

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 1.984 de 23 de maio de 2002 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 1º Passa a denominar-se “Hospital Leito e Pronto Atendimento Aurelino Alves dos 

Santos” o complexo localizado na Rua São Lucas, nº 235- Jardim Valo  

Verde – Embu das Artes.” 

Art. 2º As despesas em decorrência dessa Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º Fica fazendo parte desta Lei o currículo do homenageado. 

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

 

Embu das Artes, 23 de agosto de 2022.  

 

Gerson Olegário e demais vereadores. 
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JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO que o Cidadão Embuense Aurelino Alves dos Santos, mais 

conhecido como Senhor Nego, foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um 

modelo a ser seguido pelos embuenses, quer como chefe de família, quer como cidadão honrado 

e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa 

comunidade, merecedor da justa homenagem que com esta denominação os Poderes Executivo 

e Legislativo prestam à sua memória; 

 

CONSIDERANDO, que acreditamos na justiça desta homenagem pois não só a 

família, mas outras pessoas também choram esta lamentável morte ocorrida pela falta de 

aparelhos no pronto socorro em que foi atendido na época; 

 

APRESENTAMOS ao Egrégio Plenário, a presente demanda, para que possa ser 

indicado ao Poder Executivo conforme artigo 133 e parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno em 

vigor. 

 

Eu, vereador Gerson Olegário e demais vereadores, apresentamos ao Egrégio Plenário o 

presente Projeto de Lei. 

 

 Embu das Artes, 23 de agosto de 2022.  
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CURRICULO DO HOMENAGEADO 

AURELINO ALVES DOS SANTOS 

 

NASCIDO EM 22/04/34 FALECIDO EM 18/06/2008 

 

Nascido em Minas Gerais na cidade de Mato Verde, Aurelino veio para São Paulo 

em 1974 buscando uma vida melhor, deixou sua esposa e filhos; começou a trabalhar como 

carpinteiro após três anos foi buscar sua família e morar na Vila Joaniza em uma área muito 

carente e passou por grandes dificuldades para manter a família. 

 

Cinco anos depois mudou para cidade de Embu das Artes, morando no bairro do 

Valo Verde, onde com esforços conseguiu montar um barzinho. Senhor Nego, como era 

chamado e conhecido no bairro, ajudava diversos moradores que passavam dificuldades, onde 

morou por 30 anos. 

 

No dia 18 de junho de 2008, veio a falecer no Pronto Socorro do Vazame por negligência médica 

e falta de aparelhos. 
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