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Justificativa 

 

Esta proposição visa homenagear a senhora Bernadete Cassia Paulino, nascida no dia 21 

de março em 1963, hospital de Santa Isabel, Cubatão, Santos -SP, filha do Sr. Benedito 

Paulino e da Sr.ª Belmira Maria de Carmo Paulino, mãe batalhadora que sempre buscou o 

melhor para os filhos na ausência do marido. 

Em 1967, aos 4 anos de idade, Bernadete foi diagnosticada com sarampo e, como sua 

mãe não tinha condições financeiras para o tratamento, elas tiveram que se mudar para 

Taubaté-SP, onde Bernadete ficou internada no orfanato Santa Veronica até o ano de 1971, 

quando tinha 8 anos de idade. 

Após o tratamento, voltaram para o seio de sua família, e Bernadete cresceu estudiosa e 

responsável. Além de ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, começou a trabalhar ainda criança, 

aos 11 anos de idade, como doméstica e concluiu o primário na Escola Jacques Féliz. 

Aos 16 anos, Bernadete celebrou seu primeiro registro em carteira, quando ingressou na 

empresa Tecelagem Fitejuta, onde permaneceu por nove anos. 

Em 1987 Bernadete veio para São José do Campos -SP, bairro Parque Santa Rita e, após 

um ano, aos 25 anos de idade conseguiu um trabalho na região Sul da cidade. Nesse 

período, conheceu Macio do Vale Souza e se casou em 1992. Juntos, construíram sua 

família no Bairro Loteamento Campos de São José. 

O casal foi uma das primeiras famílias a criar raízes no Campos de São José. Lá, em 

1985, nascia Antony Pablo Paulino, e em 2000 nascia Pierre Paulino de Souza. 

No ano de 2012, Bernadete concluiu o ensino médio, testou seu conhecimento através 

da prova do ENEM e deu início em sua realização profissional em Enfermagem. Foi além. 

Passou no concurso público e começou a trabalhar como agente comunitária da saúde, 

emprego no qual, além de ser esforçada, sempre teve empatia ao próximo, e sempre buscou 

ajudar o bairro onde morou.  

Em 2021, Bernadete obteve uma notícia triste para todos. Obteve resultado de uma 

mamografia em que foi descoberto um câncer. Ela lutou pela vida até o ano de 2022, 

quando, infelizmente, deixou seus familiares e amigos aos 59 anos de idade.  

Por todas estas razões, conto com o apoio dos Nobres Pares, para que seja eternizado na 

história deste município, oficialmente a denominação da Viela, entre a Rua Maria Lancini 
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e a Gyulo Bakos, altura dos números 84 e 92, no loteamento Campos de São José, de Viela 

Bernadete Cassia Paulino Souza.  

 

 

 

 

 

Roberto do Eleven 

Vereador - PSDB 
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