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Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Senhor Presidente

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à
SECRETARIA COMPETENTE, o envio de Projeto de Lei a esta
Edilidade, versando sobre a alteração da denominação da atual
rua Samuel Klein para a Rua 8 de Março.
No dia 15 de abril, a Agência Pública publicou
reportagem de alto nível jornalístico sobre o empresário, falecido, e
ex-dono das Casas Bahia, Samuel Klein. A reportagem trata de um
conjunto de crimes sexuais a qual Samuel é acusado, tem dezenas de
páginas e destrincha um conjunto de denúncias apresentadas por mais
de 35 fontes, dentre elas, mulheres abusadas, familiares, seguranças,
funcionários das Casas Bahia, motoristas, vizinhos e lojistas. Além
disso, a reportagem também se baseia em processos criminais, cíveis,
trabalhistas, inquéritos policiais, denúncias em Conselhos Tutelares,
documentos, fotos, vídeos de festas com conotação sexual e
declarações de próprio punho das denunciantes, além de gravações em
áudio.

estupros,
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A reportagem destaca uma série de abusos sexuais,
inclusive de menores, aliciamento, ameaça a familiares,
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suborno para evitar denúncias, fuga de citações judiciais, tudo isso, no
mínimo, entre os anos 1989 e 2010 e utilizando toda a estrutura
empresarial das Casas Bahia para camuflar essa grande organização de
violência contra as mulheres que ocorria não só em São Caetano, mas
também no Guarujá, em Angra dos Reis e em São Vicente. A Pública
mostra não apenas a ação de um homem isolado, mas sim, uma
verdadeira organização profissionalizada encarregada de aliciar
mulheres, especialmente menores de idade pelo desejo de Samuel
Klein, mas que também contaria com a participação do Saul Klein
(que está nesse momento sendo processado por denúncias muito
similares).
O esquema tem clara evidência de exploração sexual
da pobreza e do medo de denunciar de muitas mulheres,
aproveitando-se de trocas financeiras e também do uso do terror. Para
efeito de exemplo, um trecho da matéria é bastante significativo sobre
o horror relatado:
ela disse que Samuel fez várias promessas de ajuda
financeira, incluindo estudos em uma boa escola, apartamento e carro,
em troca de sexo. Ela teria resistido. “Ele me pegou à força, rasgou
minha roupa e me violentou. Não adiantava gritar. Eu chorei e fiquei
sangrando direto na quarta e quinta-feira”, diz um trecho do
depoimento, "foi mantida presa em Angra, impedida de ir ao médico e
de voltar a São Paulo. Mesmo sangrando, ela teria sido novamente
estuprada, dois dias depois da primeira vez". (PÚBLICA, 2021)
Por isso escrevemos essa indicação, em primeiro
lugar para prestar nossa solidariedade a essas mulheres que tiveram a
coragem de sair do silêncio e denunciar o que viveram, especialmente
por se tratar de um homem tão poderoso e influente e, em especial, na
história da nossa cidade. Dessa forma, São Caetano tem uma
responsabilidade política com essas mulheres e com suas dores.
Imaginemos qualquer uma dessas mulheres serem obrigadas a reviver
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essa dor ao sair nas ruas de nossa cidade e ter que encontrar em placas
uma homenagem ao seu abusador. Neste sentido, senhor Prefeito,
nosso mandato em conjunto com dezenas de ativistas já iniciou um
abaixo-assinado para mudar o nome da Rua Samuel Klein para Rua 8
de Março que já está com x assinaturas e que em breve será
protocolado para que chegue até o seu gabinete. Mas, além disso,
também protocolamos essa indicação de projeto de lei para que o
Senhor Prefeito envie um projeto (de acordo com a LOM. Art. 69.
inciso XXVI) para esta Câmara com urgência que mude o nome da rua
Samuel Klein para Rua 8 de Março (uma homenagem ao dia
internacional de todas as mulheres e uma sinalização de que nossa
cidade não aceitará violência contra nossos corpos). Para
conhecimento, sugerimos a leitura completa da matéria referenciada.
Pelas nossas
homenagem ao machismo!

vidas,

não

aceitaremos

nenhuma

Com o intuito de colaborar, segue minuta de Projeto
de Lei:
“Ementa:
ALTERA A
DENOMINAÇÃO
DA
ATUAL RUA SAMUEL KLEIN, CONSTANTE DO ANEXO DA LEI
MUNICIPAL Nº 1.348, DE 29 DE MARÇO DE 1965, PASSANDO A
DENOMINAR RUA 8 DE MARÇO, CONFORME DESCREVE.
Art.
1º
O
logradouro
público
atualmente
denominado Rua Samuel Klein situada no Bairro Centro, conforme
Anexo da Lei Municipal nº 1.348, de 29 de março de 1965, passa a ser
denominado Rua 8 de Março no trecho correspondente entre a
Avenida Conde Francisco Matarazzo e Rua Amazonas.
Art. 2º Fica revogada a lei Nº 5.700, de 12 de
dezembro de 2018.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.”

REFERÊNCIAS:
AGÊNCIA PÚBLICA. As acusações não reveladas
de crimes sexuais de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia. 16 abri.
2 0 2 0 .
D i s p o n í v e l
e m :
https://apublica.org/2021/04/as-acusacoes-nao-reveladas-de-crimes-se
xuais-de-samuel-klein-fundador-da-casas-bahia/

Plenário dos Autonomistas, 19 de abril de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA
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