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TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h30min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vereadores: ZÉ LUÍS (PSD), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), MARCELO GARCIA 

(PTB), LINO BISPO (PL), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), AMÉLIA NAOMI 

(PT), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), JULIANA FRAGA (PT), 

RAFAEL PASCUCCI (PTB), ROBERTO CHAGAS (PL), DR. ELTON (PSC), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e RENATO SANTIAGO (PSDB). 

 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: DULCE RITA 

(PSDB) – 16h34min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h35min; FABIÃO 

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h40min; e FERNANDO PETITI (MDB) – 16h43min. 

 

 

Às 16h30min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do 

povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA, cuja pauta 

da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada 

e rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Quero só informar os senhores vereadores que foi protocolado na data de hoje 

o Processo nº 5992/2022 – Documento de Diversos 431/2022, que se trata de um projeto 

de lei de iniciativa popular. Informo, ainda, que o processo foi encaminhado para o 

Departamento Legislativo que irá verificar os requisitos formais estabelecidos na Lei 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320036003600330037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                              (ANAIS)                                             2 

CMSJC-001 – 39ª Sessão Ordinária – 23.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  23.6.2022 

Orgânica do Município. Portanto, este assunto não está na pauta de hoje. Já para ficar 

claro aí, ciente então. Esse assunto não será tratado hoje. Quero deixar informado, então, 

para os 21 vereadores dessa Casa de Lei. Com a palavra o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUIS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde ao público presente, aos 

familiares que estão aqui na sessão. Senhor presidente, eu solicito a supressão da leitura 

de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. E 

solicito, também, o adiamento, por uma sessão, senhor presidente, dos seguintes 

processos: Processo nº 8699/2021 – PLC nº 14/2021, do vereador Milton Vieira Filho; do 

Processo nº 542/2022 – PL nº 3/2022, dos vereadores Júnior da Farmácia e Milton Vieira 

Filho; do Processo nº 1308/2022 – PL nº 22/2022, de autoria do vereador Júnior da 

Farmácia; do Processo nº 1592/2022 – PL nº 34/2022, de autoria do vereador Dr. José 

Cláudio; do Processo nº 1593/2022 – PL nº 35/2022, de autoria também do vereador Dr. 

José Cláudio; e, por uma sessão, também, do Processo nº 4367/2022 – PL nº 137/2022, 

de autoria do vereador Marcão da Academia. Solicito, ainda, senhor presidente, a 

inclusão para leitura do Processo nº 5995/2022 – Projeto de Lei nº 207/2022, de autoria 

da vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, também, em respeito à população que 

está aqui nesta Casa hoje, solicito uma inversão de pauta para que a gente possa votar 

em primeiro, depois do Rito Ordinário, do Processo nº 12... Aliás, Ordinário não, 

Prioritário. Desculpe! Do Processo nº 12019/2021, que é de autoria do vereador Marcelo 

Garcia; e também do Processo nº 4235/2022, que é da autoria da vereadora Dulce Rita.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das matérias 

submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por uma sessão, 

do Projeto de Lei Complementar nº 14/2021 constante do Processo nº 8699/2021, de 

autoria do vereador Milton Vieira Filho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar 

subterrâneo as redes de infraestrutura de transmissão de energia elétrica, de telefonia, de 

comunicação de dados via fibra óptica, de televisão a cabo e outros cabeamentos de 
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loteamentos e condomínios horizontais, no Município de São José dos Campos; do 

Projeto de Lei nº 3/2022 constante do Processo nº 542/2022, de autoria do vereador 

Júnior da Farmácia e do vereador Milton Vieira Filho, que estabelece regras sobre a 

adoção de práticas e métodos sustentáveis nas obras e serviços de construção civil 

executadas pelo Município de São José dos Campos e dá outras providências; do Projeto 

de Lei nº 22/2022 constante do Processo nº 1308/2022, de autoria do vereador Júnior da 

Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a instituir pontos de coleta e descarte de 

resíduos têxteis e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 34/2022 constante do 

Processo nº 1592/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que autoriza o chefe do 

Poder Executivo Municipal a viabilizar a concessão do direito a um dia de folga anual, às 

servidoras públicas municipais, para a realização de exames de controle de câncer; do 

Projeto de Lei nº 35/2022 constante do Processo nº 1593/2022, de autoria do vereador Dr. 

José Cláudio, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Fundo Municipal de 

Combate à Fome, no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras 

providências; e do Projeto de Lei nº 137/2022 constante do Processo nº 4367/2022, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal 

disponibilizar em seu endereço eletrônico, a relação de medicamentos disponíveis para 

abertura de processo de Alto Custo do Estado e do Município; e, ainda, o pedido de 

inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 207/2022 constante do Processo nº 5995/2022, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que denomina a área descrita como Sistema de 

Lazer 2, entre as ruas 05, 06 e 09 e avenida 01, do loteamento Vila Amélia, de Praça 

Suzy de Souza; e o pedido de inversão de pauta, para que sejam votados, primeiramente, 

o Projeto de Lei nº 571/2021 constante do Processo nº 12019/2021, de autoria do 

vereador Marcelo Garcia, que institui no Calendário Oficial do Município de São José dos 

Campos o dia 24 de junho como o Dia Municipal de Conscientização e Orientação sobre a 

fissura palatina ou labiopalatina e dá outras providências; e o Projeto de Lei nº 125/2022 

constante do Processo nº 4235/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a 

Unidade da Fundhas Putim, localizada na rua João Rodolfo Castelli, 96, de Unidade 

Fundhas Edna Lúcia de Souza Tralli. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero registrar a presença 

aqui nessa Casa: senhor Antero Alves Baraldo, secretário de Apoio Social ao Cidadão. 

Seja bem-vindo, secretário, nessa Casa! Quero registrar também a presença da Eliana 

Bonadio Becker Molina, presidente da AAFLAP. AAFLAP, né? Seja bem-vinda também 

aqui. E também da Flávia Neves, representando, então, o presidente da Fundhas, o Jorge 
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Zenha. Solicito, então, ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos novos 

processos para ciência dos vereadores.”  

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura do 

Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem 

como procede à leitura do processo incluso, a saber: “Processo nº 5995/2022 – Projeto de 

Lei nº 207/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, denomina a área descrita como 

Sistema de Lazer 2, entre as ruas 05, 06 e 09 e avenida 01, do loteamento Vila Amélia, de 

Praça Suzy de Souza. Comissão: Justiça. O rito é Ordinário. Término do prazo para 

emendas: 05/8/2022.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são esses 

os processos da leitura do dia de hoje.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, então, 

já ao processo de votação.” 

Votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Rito 

Ordinário. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação 

da Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo nº 2837/2022 – Projeto 

de Lei 70/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada por 

unanimidade.” 

Às 16h47min iniciou-se o processo de votação.  

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 70/2022 constante 

do Processo nº 2837/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera o art. 2º do 

Projeto de Lei nº 70/2022. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço novamente ao 

Marcão que faça leitura novamente de mais esse processo.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Emenda nº 1, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, ao Processo nº 2837/2022 – Projeto de lei nº 70/2022, de autoria da 
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vereadora Dulce Rita, altera o art. 2º do Projeto de Lei 70/2022. Comissões: Justiça e 

Economia. O rito é Ordinário’. Senhor presidente!” 

Em exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 531/2021 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 11231/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o 

Poder Executivo a instituir o selo Amigo do Esporte. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação 

do Substitutivo nº 11231/2021 – Projeto de Lei 531/2021, de autoria do vereador Renato 

Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada por 

unanimidade.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só retificando aqui. Em 

votação a Redação Final ao Processo nº 11231/2021 – Projeto de Lei nº 531/2021, de 

autoria do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada... 

Redação final aprovada por unanimidade.” 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade. 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 571/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12019/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia, que institui no Calendário Oficial do 

Município de São José dos Campos o dia 24 de junho como o Dia Municipal de 

Conscientização e Orientação sobre a fissura palatina ou labiopalatina e dá outras 

providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 12019/2021 – Projeto de Lei 571/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia, inscrito 

para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Marcelo Garcia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320036003600330037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                              (ANAIS)                                             6 

CMSJC-001 – 39ª Sessão Ordinária – 23.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  23.6.2022 

Na tribuna, o vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, cumprimentando a 

todos que estão aqui nesse Plenário, àqueles que nos assistem pelas redes sociais, todos 

aqui presente nesse momento. Venho aqui para pedir aos nobres colegas, aos 

vereadores, a aprovação de um projeto que se trata de entrar no Calendário Oficial do 

Município de São José dos Campos o dia 24 de junho, como Dia Municipal de 

Conscientização e Orientação sobre a Fissura Palatina, ou lábio palatina, e dá outras 

providências. Eu quero aqui ressaltar a presença da senhora Eliana Becker, que está 

aqui, que é a presidente da AAFLAP e também mãe de uma das pacientes; e também 

destacar a presença aqui de várias pessoas que acompanham conosco essa nobre causa 

que é a pessoa da Marilda Lúcia Martins Maciel, e também Carlos de Souza Maciel, que 

são pais de pacientes, pessoas que passaram por ali. Pois bem, cumpre ressaltar que o 

presente projeto de lei legislativo que temos a grata satisfação de submeter à criteriosa 

apreciação do Plenário desta Casa tem por objetivo instituir no Calendário Oficial do 

Município de São José dos Campos o dia 24 de junho como o Dia Municipal de 

Conscientização e Orientação sobre a Fissura Palatina. As lesões ou fissuras lábios 

palatais são malformações congênitas, caracterizadas por abertura ou descontinuidade 

das estruturas do lábio, ou palato, de localização e extensão variáveis. Nem sempre se 

manifestam isoladamente, podendo estar associados a síndromes ou outras anomalias. 

São comuns e notáveis porque causam alteração facial e de fala. Estima-se que a 

incidência no Brasil é de um fissurado para cada 650 nascimentos. Aqui em São José dos 

Campos temos uma média de 24 novos casos por dia. Assim, a proposição justifica-se 

por se tratar de importante medida de interesse público, pois tem o objetivo de 

conscientizar e orientar os familiares sobre o tratamento precoce dos portadores da 

malformação, que deve ter início desde o nascimento. Mais uma vez aqui 

cumprimentando então a presidente, senhora Eliana, que está aqui, e também o 

secretário da Sasc, o senhor Antero Baraldo, que aí essa secretaria tem uma parceria 

com a AAFLAP. E cumprimentando aqui então o secretário pelo belíssimo trabalho em 

nossa cidade. Em vários departamentos, seja com idosos, seja com os abrigos, com os 

mais vulneráveis, está de parabéns a Sasc também! E também por esse projeto da 

AAFLAP. Então, ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação 

unânime desse presente projeto. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Encaminhamento de 

votação, vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, E. V.:- “Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui 
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dizer ao vereador Marcelo que a nossa bancada do PL estará com certeza votando 

favorável a essa iniciativa, que a gente sabe do trabalho grandioso que a AAFLAP faz da 

nossa cidade. Conheço inclusive… a Marilda e o Carlos são de longa data nesse projeto. 

Eu quero aqui dizer a vocês que, com muita satisfação, nós estaremos aqui votando 

favoravelmente ao projeto.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero também 

parabenizar o vereador doutor Marcelo... o pastor Marcelo Garcia pelo.... por esse projeto 

importante. Parabenizar também aí todos da AAFLAP, a Eliane pelo trabalho que faz, 

toda sua equipe. A gente sabe dessa causa que vocês trabalham, importante para a 

nossa cidade. Poder, realmente, fazer esse trabalho preventivo também, poder realmente 

alertar a população com relação à essa causa. Parabéns pelo trabalho! Conte com essa 

Casa. Parabéns novamente aí ao vereador pela propositura, né, vereador? Parabéns aí. 

E a Casa aqui está sempre à disposição de vocês, tá bom?” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 125/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4235/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a Unidade da Fundhas 

Putim, localizada na rua João Rodolfo Castelli, 96, de Unidade Fundhas Edna Lúcia de 

Souza Tralli. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora à 

discussão do Processo nº 4235/2022 – Projeto de Lei 125/2022, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, inscrita para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Dulce Rita.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa tarde a todos! Primeiro queria cumprimentar 

o pessoal aí que está na galeria. Hoje não vai ter votação de novo da Lom. Pode ir para 

casa todo mundo tranquilo aí. E agora eu queria fazer uma homenagem aqui para minha 

grande amiga que eu tive a honra de conhecer, de estar junto com ela, de ver quem que 

foi essa grande pessoa que passou na Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

Primeiro queria cumprimentar o grande marido também, o Ângelo Tralli, amigo de longa 

data; a mãe, Zulmira; o pai, Arthur; os filhos: a Luiza, o Gabriel, a Laura; a irmã, a Érika; a 

sobrinha, Ana Clara; o cunhado, Daniel; e os demais amigos da nossa querida Edna 

Tralli. Dia 22 de janeiro de 1965 nasce no Hospital da Beneficência Portuguesa, na cidade 

de São Paulo, Edna Lúcia de Souza Tralli. Foi criada em uma família com quatro irmãos: 

Fábio, Flávio, Ednilson, Érika, no bairro da Vila Alpina, com muito amor e dedicação dos 

seus pais, Arthur e Zulmira, e por lá viveram bem felizes até seus 15 anos de vida, onde 

ela se mudou para Santos em 1980. Nessa época, estudava no Colégio Canadá, onde 

finalizou seu ensino médio e teve seu primeiro emprego na loja Fotos Embaré, em 1982. 

Permaneceu lá até iniciar sua carreira no Banco Nacional, como uma fonte de renda e 

apoio à sua graduação em Psicologia na Faculdade Católica de Santos. Em sua 

caminhada até à faculdade, esbarrou no seu primeiro e único amor, José Ângelo Tralli, 

com quem escolheu caminhar junto desde então até o fim de sua vida.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “Em 1988, já formada na faculdade, viveu um ano intenso 

com conquistas e marcos importantes, firmando seu laço amoroso ao se casar e em 

seguida se mudar para São José dos Campos, cidade essa que iniciou sua carreira na 

área de psicologia em consultório particular, e onde passou a vida se doando para 

aprimorar as políticas públicas. O ano de 2000 foi o início de sua carreira como servidora 

pública. Se dedicou piamente ao trabalho de zelar pelo bem-estar do próximo, função 

essa que Edna deu continuidade em todos os anos e as áreas que trabalhou na Prefeitura 

de São José dos Campos. Seu trabalho sempre foi uma das coisas que mais gostava de 

se dedicar. Sempre carregava um legado de sua especialização em dependência 

química, que fez pela Unifesp, um traço que Edna deixou ao longo de sua carreira pública 

por meio de projetos sociais, reformas, parcerias com órgãos públicos, atividades de 

diretoria, políticas estratégicas, projeto de leis aprovado, gestão de recursos humanos, 

entre outros feitos. Nessa jornada, foram feitas muitas parceria, amizades verdadeiras e 

construções de laços que ela levou ao longo da vida, aproximando da sua família todas 

essas pessoas especiais. Porém, a vida de Edna não foi composta apenas pelas 
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conquistas e quebras de barreiras profissionais. Ela também foi preenchida por desafios 

na vida pessoal, em específico três desafios que ela mesmo deu à luz, e que ela dedicou 

a vida para proporcionar a eles tudo de melhor, pois sabia que a partir do momento que 

ela não estivesse mais presente, esse seria o seu legado. Legado este que seus três 

filhos (Luiza, Laura e Gabriel) irão carregar para sempre com muito amor e carinho, igual 

ao que ela tinha por toda sua extensa família. Durante sua trajetória, além de dedicar o 

tempo à sua família, ela nunca economizou esforços para se doar aos gostos e prazeres 

pelos quais ela era muito apaixonada, como exemplo: estudar, cozinhar, cuidar de seu 

jardim, se dedicar à religião. Amava andar de bicicleta, e uma das mais importantes: 

viajar. Edna sempre foi apaixonada por conhecer lugares, visitar parques, andar por 

museus, dançar todos os ritmos, pedalar pelos morros, caminhar pela praia ou então 

procurar alegres, novos, e como ela adorava dizer, aprazíveis, para ter um almoço com a 

família. Ela pôde realizar em 2018 um sonho de menina ao viajar para a Grécia com seu 

marido, e sempre contava com muita paixão sobre esse passeio especial na vida dela. 

Edna foi uma guerreira, batalhou contra o câncer por 17 anos e mesmo assim se 

preocupava com todos ao seu redor. Nunca abriu mão de cuidar de sua saúde em 

primeiro lugar. Era uma pessoa acolhedora e generosa que cumpriu sua missão na terra 

muito cedo para nós que ainda precisamos evoluir, porém o tempo dela, com certeza, foi 

cumprido com muita honra, e não foi desperdiçado nem um dia. Viver como Edna viveu é 

viver com alegria, emoção, dedicação, força, sacrifício e acima de tudo com amor, que é 

um traço seu, que caminhará para sempre entre as pessoas que tiveram a honra de 

conhecê-las. Queria só falar assim da minha trajetória que eu tive com a Edna. Primeiro 

foi quando ela estava na Secretaria de Educação, ela tinha um setor lá que ela estava 

cuidando de dependência química. Mas não era só cuidar de uma pessoa dependente 

químico, não. Era cuidar de um ser humano. Era resgate da pessoa, era o respeito, era 

empatia, não só da pessoa, da família. Era um pacote completo de uma pessoa que ela 

cuidava com muito carinho chamada ser humano. Depois eu levei, quando ela já estava 

secretária aqui, levei os autistas, comissão dos autistas, que foi lá que foi a primeira 

semente que foi plantada nessa RIA, que nós tivemos oportunidade depois de fazer. 

Então foi lá que foi as primeiras mães procurar socorro, que existia o autismo na cidade, 

existia muitos casos, existia as mães desesperadas, abandonadas, esgotadas. Tivemos a 

felicidade de bater na porta da Edna, que lá que começou o desenvolvimento do projeto 

dos autistas. Depois foi com os surdos e mudos, pessoas isoladas, que não existiam na 

sociedade de São José dos Campos os surdos e mudos. Primeiro contato que eu levei foi 
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com ela, que ela fez questão de levar uma pessoa lá para fazer a tradução em libras, que 

ela deu a maior atenção. Tivemos muita dificuldade no começo dessa primeira reunião, 

porque a gente… também ninguém sabia, mas foi lá que foi aberta a primeira porta para 

os surdos e mudos dentro de São José dos Campos. Depois tivemos o Antero, até que 

está aqui presente, que continuou o trabalho. Mas a porta quem abriu foi a Edna. A Edna 

que trouxe… tirou do isolamento os surdos e mudos e trouxe a luz para a sociedade. 

Saúde mental eu já falei, todo o trabalho que essa mulher teve com os dependentes 

químicos. E não só com os dependentes químicos, como outros tipos de transtorno. Eu 

lembro que logo que ela assumiu a secretaria, um dia ela estava… me chamaram, ligaram 

para mim, era umas… véspera de feriadão, tinha uma mulher transtornada dentro de um 

apartamento, um apartamento social, e o vizinho já não sabia o que fazer, estava ela com 

uma criança junto, transtornada, quebrando tudo dentro do apartamento. Eu falei: ‘ah, 

também não sei o que vou fazer nesse caso’. Liguei para a Edna. A Edna prontamente 

mandou uma equipe de assistente social, mandou um psicólogo ir lá para ver o que 

estava acontecendo com a família, fez tudo, tudo o que pôde ser feito. Primeiro, tirou a 

criança de lá de dentro, que a mulher queria botar foto no apartamento; conseguiu tirar a 

criança, depois levou a mulher para o tratamento. Depois que tudo aconteceu, que ela 

conseguiu recuperar essa mulher, essa mulher voltou para o apartamento, ela cuidou do 

apartamento, ela foi lá, reformou o apartamento que a mulher tinha quebrado tudo, botou 

de novo a mulher com a sua criança lá dentro. Ela faz tudo inteiro. É o começo, o meio e 

o fim. Não tem conversa mole, não tem maquiagem. Se vai cuidar, é para cuidar mesmo. 

Não tem… Bom, depois foram os idosos. Tivemos muitos casos de idosos. Idosos sendo 

maltratados, de idosos abandonados. Ela estava desenvolvendo um projeto lindo dos 

idosos. Inclusive nós tivemos uma reunião, a última que eu tive com ela, que ela estava 

fazendo um levantamento de todos os prédios abandonados que tinha possibilidade de 

fazer acordo com os proprietários para fazer casas de repousos, não na maneira 

convencional, em casa de repouso. Mas seria de fazer unidades menores para poder 

abrigar essa grande demanda que continua existindo dentro do município e aumentando, 

que infelizmente, esse projeto não foi para frente. Então o projeto era para pegar os 

prédios onde foram… lojas ou projetos onde que já foram hotéis, já tinha feito, mapeado 

todo onde que estavam esses prédios dentro da cidade para ela fazer esse projeto. 

Infelizmente ela não… por outras circunstâncias ela saiu da secretaria e não seguiu à 

frente. Depois foi desabrigados que nós tivemos muita gente aí que foi desabrigadas. Tive 

dois casos assim de pessoas desabrigadas que ela foi, pegou, levou, cuidou. Pacote 
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completo, como sempre, que era a qualidade dela. A qualidade do respeito, e de começo, 

meio e fim. Mulheres vítimas de violência também. Tivemos casos, vários casos que levei 

até a secretaria. Ela foi, chamou a polícia, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, tudo, 

tudo, tudo. E outra coisa era disponibilidade de atender todo dia, toda hora, sem nada. 

Aparecia um problema grave, ela ligava para o plantão, daqui a pouco era assistente 

social. Quando o caso era muito grave, que ela achava que ela mesma tinha que tomar à 

frente, ela mesmo levantava e tomava à frente, à noite. Então é por isso tudo. Para 

resumir o que foi Edna Tralli, a Edna Tralli só foi duas palavras, que está aqui: foi amor, 

como vocês falaram aqui; e foi empatia e respeito pelo ser humano. E eu queria falar que 

estou muito, muito honrada. Agradeço até o Jorge Lucas de ter me ajudado a encontrar 

esse prédio agora, para mim fazer essa homenagem para ela. Porque nos últimos tempos 

dela na vida pública era cuidar de criança. E amava, amava. Felicidade dela é cuidar da 

criança. Ela acreditava no futuro das crianças. As crianças, que se diz, com problemas, 

conflitos, dentro de uma Fundhas, crianças excluídas, e ela amava aquilo, ela tinha 

perspicácia de saber os dons que essas crianças tinham, pela parte de psicologia dela, 

por tudo o que ela estudava, que ela era também uma pessoa muito estudiosa. Ela não 

era parada no tempo, não. Então, estava sempre se reciclando. Então ela acreditava que 

todos os ser humano tinha um dom, e ela estava dentro daquela Fundhas para descobrir 

os dons dessas crianças e abrir os caminhos para elas. Então, por tudo, eu queria 

agradecer o Jorge Lucas ter achado essa homenagem aqui hoje. Agradecer a família, o 

Ângelo, vocês que estão presente! E falar que hoje é um dia muito importante na minha 

vida, de sexto mandato, de fazer uma homenagem para uma pessoa tão merecedora, 

como que está dito aqui. Não perdeu um dia da vida em fazer maldade. Não perdeu um 

dia da vida em destruição. Não perdeu um dia da vida em perseguição. Ela só ganhou 

todos os dias da vida dela em construção de amor e respeito ao próximo. E para finalizar 

tem uma surpresinha aí para vocês.” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora DULCE RITA:- “Então, para finalizar, à Edna Tralli, tudo isso, e o céu 

também.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É que ainda está em 

discussão, tá, doutor? Renato, então, por favor!” 

Ocupa a tribuna o vereador Renato Santiago.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Obrigado, presidente! Boa tarde a todos! 

Gostaria de cumprimentar aqui meu querido amigo, Zé Ângelo, as meninas, Luiza, 

Gabriel, Laura, a quem eu cumprimento todos os familiares, os amigos, nossa querida 

secretária Melissa, secretário Antero, a todos os amigos que trabalharam, Daniel, os pais. 

Eu decidi não escrever nada, porque, se eu escrevesse, certamente, eu não conseguiria 

ler até o final, porque as memórias iam ser relembradas, e fatalmente eu estaria chorando 

desde já. A Edna… falar da Edna é muito fácil. Eu comecei a ter mais contato, vamos 

dizer assim, com a Edna, a partir de 2015. Já conhecia o Zé por conta do futebol, mas 

com a Edna comecei a ter contato a partir de 2015. E como tudo na vida da Edna sempre 

foi muito intenso, a amizade que foi criada, o carinho que foi criado, o amor que foi criado 

entre eu e ela também foi muito intenso. O tratamento que ela tinha comigo, o carinho que 

ela tinha comigo era de uma mãe, apesar de ela não ser tão mais velha que eu. Mas o 

carinho que ela tinha comigo, o cuidado que ela tinha comigo era de uma mãe, e isso eu 

não vou esquecer jamais. As coisas que a Edna fez para mim aqui na cidade, dentro do 

meu trabalho na Prefeitura, dentro da minha iniciação na vida política, eu jamais teria 

como retribuir e jamais terei como agradecer. Então, tudo o que a Dulce falou aqui e 

descreveu, eu assino embaixo, completamente, porque a Edna era isso: era amor, era 

intensidade. Apesar de toda a luta dela, eu jamais, jamais eu vi a Edna de cara feia, 

reclamando, murmurando. Ela sempre com um sorriso no rosto, levantando a gente. 

Fiquei praticamente três anos como presidente do Comad, lá na Sasc, junto com a Edna, 

com a Patrícia, com a Mei, que sempre estiveram muito ligadas com a Edna, e foram 

sempre dias de muita alegria, de muito trabalho e de muita intensidade. O que a Dulce 

falou aqui é muito verdade. Ela gostava de cuidar das pessoas, da causa da questão da 

dependência química, de todo o trabalho que a própria profissão dela exigia, trabalhava. 

Ela era muito, era muito intensa e sem dúvida alguma ela marcou muito mais pessoas do 

que talvez vocês possam imaginar. A Edna passou na vida das pessoas como um furacão 

e deixou uma marca tremenda. Sempre uma marca de amor, de carinho e de muita 

lealdade. A Edna foi uma pessoa leal em todos os momentos. Então fica aqui o meu 

respeito. Qualquer homenagem que a gente faça é muito pouco perto do que ela sempre 

mereceu, mas fica aqui o nosso carinho. E se eu pudesse votar mil vezes nesse projeto, 

mil vezes eu faria. Obrigado! Onde a Edna esteja, eu tenho certeza que ela está cuidando 

de nós. Obrigado! Zé, receba meu carinho aí em nome de todos os familiares e amigos. 

Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador, também… 
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vereador Dr. Elton, inscrito também para falar na discussão do processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Dr. Elton.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade! 

Primeiramente eu queria parabenizar a propositura por meio da vereadora Dulce Rita, que 

trouxe uma fala e que diz respeito a todos dessa Casa. Todos tiveram contato com Edna 

Tralli. E Edna Tralli trouxe também marcas profundas sobre a vida de todos aqui. A minha 

fala, talvez um pouco emocionada em virtude do relacionamento e das coisas que 

pudemos em algum momento construir juntos. E me perdoe pelas emoções inclusive 

nesse momento. Relembro de que a primeira secretaria na qual eu tive contato foi a 

secretaria que ela estava à frente. E tem muito a ver com a forma como ela trabalhava. É 

difícil de falar alguma coisa sobre alguém que optou se especializar em dependência 

química. As pessoas são renegadas, deixadas de lado quando a gente fala sobre 

dependência química, e ela escolheu estudar isso. Escolheu transformar a vida daqueles 

que por muitas vezes foram deixados de lado pela sociedade. Obrigado! E tive o prazer 

de, ao lado dela, também poder ajudar aquelas pessoas por meio do nosso trabalho aqui, 

como Legislativo. Mas acima de tudo ela conseguiu me inspirar. Então, a minha fala hoje 

com vocês, família, esposo, as filhas, e também todos aqueles que puderam juntos 

trabalhar ali com ela é de que nós fomos mudados por meio da vida da Edna Tralli. E não 

há como em São José nós não reconhecermos de maneira eterna o nome dela e o que 

ela fez. E daí eu trago a vocês um texto bíblico, com o qual uma vez eu conversando com 

ela a gente pode ali ler juntos. Tem um texto que está em Provérbios 31 e que tem sido 

um norte para mim, depois de um bate-papo ali com ela. Está lá em Provérbios 31, 

versículo 8 e 9: ‘Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja defensor de 

todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres 

e dos necessitados’. É o texto da vida dela. Então, obrigado à família por nos 

emprestarem ela, por nos inspirarem por meio dela. E eu creio que de nenhuma forma 

nós vamos esquecer tudo o que ela fez. E o que ela fez nos engaja para continuarmos 

fazendo mais por aqueles que não tem voz, ou que são tão desamparados. Então, Deus 

abençoe vocês ricamente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador então… próximo 

vereador Fernando Petiti.” 

Ocupa a tribuna o vereador Fernando Petiti.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente! Aqui boa tarde aqui 

para todos os convidados em nome do Zé Ângelo Tralli, um grande amigo, também à 

Laura, Luiza e ao Gabriel, e a todos parentes, os pais da Edna, Daniel Tralli, todos os 

amigos. Aqui tentar falar rapidamente um pouco o que foi a Edna para mim. Uma amiga 

que eu fiz na política. Não é fácil, mas eu reconheço-a como amiga. E a gente teve 

contato logo cedo. Quando eu fui para uma reeleição, o Ângelo me chamou para 

conversar, e ele falou: ‘Eu e a Edna e a família vamos te apoiar’. E foram para a rua 

comigo. É dificílimo ver pessoas públicas se colocando em campanha de vereador. E 

colocou adesivo, íamos panfletar principalmente na esquina da Vila Ema, que é o reduto 

ali nosso, então ficaria mais fácil ver a imagem deles comigo e fortalecer a nossa 

campanha. E realmente foi o que aconteceu. Fico grato eternamente. Como eu falei, não 

é fácil de alguém que trabalha como alguém público se colocar à disposição e mostrar 

com quem está. Depois a Edna também me chamou uma vez para tomar um café, recém 

empossada na Sasc. Ela chamou ‘vamos tomar um café?’ Onde? Quando? Marcamos no 

mesmo dia. Fui com ela ali numa padaria no São Dimas e fomos trocar ideias para ser 

implantadas na secretaria. Também uma novidade. Uma parceria entre uma secretária 

municipal com um vereador, assim, antes de assumir, recém empossada ali, mas antes 

de começar toda a sua história. Eu fiquei muito feliz, já que a gente atua muito forte no 

segmento social, e a gente teve a oportunidade de colocar ideias junto com uma 

secretária municipal. É um dia inesquecível para mim. E de toda a história, de todos os 

momentos, de todos os atendimentos que a Edna me fez, eu guardo duas lembranças da 

Edna para ficar na memória. Uma é online, que ela me chamou pelo Instagram, me 

passando a ideia do dia do psicólogo. Ela falou ‘pela sua atuação em frente o combate à 

depressão’. Sempre a gente lutou, sei que também o Dr. Elton e o Dr. José Cláudio 

brigam muito por esse assunto, mas sempre do fortalecimento da rede pública com os 

profissionais de psicologia, ela nos passou o dia do psicólogo, dia 27 de agosto. A gente 

conseguiu aprovar esse ano. E o que eu fico feliz também é quando ela me mandou a 

ideia, no mesmo dia eu já mandei o projeto para ela. Não deixei ela esperando pela ideia 

que ela tinha passado. E rapidamente ele foi aprovado. E a última imagem que eu tenho 

dela fisicamente, eu estava no farol, aí um carro me buzinou, estava com a minha família, 

era a Edna dirigindo, sorridente como sempre, ela falou: ‘Oi, e aí, tudo bem? Tudo bem 

com a família?’ ‘Oi, Edna!’ Cumprimentamos, e eu perguntei sobre o Zé. ‘Cadê o Zé’? ‘Ah, 

o Zé tá pescando. O Zé está pescando com a turma dele’. Aí eu falei: ‘Tá pescando ou tá 

bebendo mais cerveja?’ Ela falou: ‘Não, nessa etapa já não é essa mais a competição. É 
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pescar ou tomar mais Coca-Cola. Estão todos com uma certa idade, mudou a cerveja 

para a Coca’. Queria deixar um abraço. Eu sei que a saudade não tem fim, mas a gente 

sabe que é uma pessoa que deixou a marca em São José dos Campos. E como a gente 

ouviu aqui a todos, um belíssimo currículo, que a vereadora Dulce Rita nos passou. Ela 

deixou a marca sempre com um sorriso no rosto, e sempre, como a Dulce falou, ela 

iniciava, tinha o meio e tinha o fim. Parabéns! Parabéns, Dulce, pela linda homenagem, 

justíssima homenagem! E um abraço em vocês!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador então com a fala, 

vereador José Luís.” 

Ocupa a tribuna o vereador Zé Luís.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Obrigado, senhor presidente! Aos familiares, bem 

rápido. Primeiro parabenizar a vereadora Dulce Rita pela importante lembrança dessa 

pessoa que fez grandes trabalhos na nossa cidade. Mas eu queria dizer que eu conheci 

ela através do dr. José Ângelo primeiro, e do Daniel. Dizer que – né, presidente? – o dr. 

José Ângelo também fez muito já pela nossa cidade, pelo nosso futebol aqui, pelo São 

José Esporte Clube. E através dele, conheci também a Edna. E nós temos uma 

característica, porque ela faz aniversário no mesmo dia que a minha esposa, e nós 

passamos um aniversário juntos. Foi bem bacana. Eu me lembro bem disso, das crianças 

que já são maiores hoje, a Luiza, a Laura e o Gabriel. Conhecia mais a Luiza e o Gabriel, 

menos a Laura, né, Laura? Porque era bem pequenininha. Mas dizer o quanto é 

importante para vocês, filhos, saber que os seus pais são pessoas que, de certa forma, 

marcam a cidade de São José dos Campos. A sua mãe numa área social 

importantíssima, ainda mais hoje, cuidar de pessoas num país que nós temos 33 milhões 

de pessoas passando fome, quando a gente vê um legado que a mãe de vocês deixou, é 

muito importante. Vocês vão levar isso como um grande orgulho para a vida de vocês. E 

também tanto o pai, como o tio, que também são pessoas valorosas que a gente conhece 

pessoalmente o quanto se comprometem com a sociedade. Não fica só pensando em si, 

mas tem uma característica muito coletiva. Hoje é muito difícil a gente propagar pessoas 

que querem discutir o coletivo. Todo mundo quer discutir o individual. Mas o coletivo são 

poucas pessoas que têm paciência, tempo e vocação para fazer. Então, vereadora Dulce 

Rita, parabéns pela iniciativa! Está marcando a história de São José dos Campos pela 

pessoa que foi a Edna. Ah, dr. José Ângelo, falei hoje para o padre Paulo Renato, nosso 

amigo em comum também, que estaríamos votando. Eu falei: ‘Olha, possivelmente a 

família estará lá’. Então, ele deixou um abraço a todos vocês. Então, parabéns, vereadora 

Dulce Rita! E falo aqui em nome também dos vereadores do PSD o quanto é importante 

para a cidade. E nessa localidade, que trabalha com criança. É muito bacana. Ou seja, é 

um reconhecimento muito grande da nossa cidade. Parabéns à família por ter essa 

pessoa maravilhosa que foi a Edna! E parabéns a essa Casa também pela iniciativa! 

Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação… 

encaminhamento de votação o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, E. V.:- “Senhor presidente, eu quero aqui também rapidamente 

encaminhar a votação do PL. A Edna, sem comentário, como pessoa, como profissional. 

Realmente uma mulher que eu admirei muito. A gente teve dois mandatos que a Edna 
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estava na ponta de decisões. Uma delas na secretaria, na Sasc. Mas uma mulher de um 

coração grandioso, uma pessoa muito simpática, prestativa. Eu quero aqui dizer aos 

familiares da Edna que ela construiu, enquanto ela aqui viveu, ela construiu um futuro 

com certeza merecido do descanso dela em paz na glória de Deus, com certeza, por tudo 

o que ela foi como ser humano. Ela sempre respeitou, sempre tratou com muita dignidade 

as pessoas que precisavam desse cuidado. Essa é uma das secretarias que mais, vamos 

dizer assim, tem situações difíceis para se resolver, e ela sempre tratou com muita 

presteza, com muita dedicação, com muito carinho. Então, quero parabenizar a vereadora 

Dulce Rita, os vereadores que foram coautores, na noite de hoje a gente poder estar 

prestando essa homenagem à Edna na presença aqui dos familiares. Então a nossa 

bancada também votará favorável a esse projeto e com muita satisfação e alegria de 

poder participar na noite de hoje desse projeto importante ao nome da nossa querida 

Edna.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu quero também fazer a 

justificativa de voto. Mais uma vez, só, primeiramente deixando um abraço aí ao 

secretário Antero, né? E estou vendo aqui também o Eliezer, o Edinho, enfim, toda a 

equipe aí, viu? Toda a equipe da Secretaria de Apoio ao Cidadão, todo mundo. Não 

lembro de cabeça o nome de todos, tá? Então, sintam todos citados, parabéns pelo 

trabalho, pela sequência do trabalho, né? Parabéns à vereadora Dulce Rita pela 

propositura, de homenagear a Edna. A Quitéria também está aí? A Quitéria. Abraço à 

Quitéria! De máscara às vezes a gente não conhece todo mundo. Todo mundo aí citados. 

Parabéns pelo trabalho, a sequência do trabalho deixado aí também pela Edna Tralli. A 

Edna.... Parabéns à vereadora Dulce Rita pela propositura, tá? Eu quero dizer também, 

dr. Tralli, como o Zé Luís falou, muito obrigado por tudo também que a família Tralli faz 

para a cidade. Sempre gentil, sempre prestativo, sempre procurando ajudar. A Edna Tralli 

começou a vida pública... começou a trabalhar na Prefeitura no ano de 2000, né? Acho 

que foi com o Emanuel Fernandes ainda, à época, né? Trabalhou em várias secretarias, 
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eu sabia o dinamismo dela. Ela era uma pessoa realmente que levantava cedo, puxava a 

fila. Eu lembro muito bem da Edna. Ela atendia não só a população, mas atendia muito 

bem os vereadores nas demandas do dia a dia. A gente ligava para ela, ela realmente, ela 

puxava a frente. E ela se foi, a gente tem que respeitar o que Deus manda, né? Que ela 

descanse em paz. Descanse em paz. Ela deixou um legado aqui na nossa cidade, deixou 

seu trabalho aqui na nossa cidade, deixou um exemplo aqui como de fato levantar cedo e 

trabalhar pensando na nossa cidade. Então, realmente que ela descanse em paz. E 

obrigado pela.... à família. À família Tralli por tudo que faz, por tudo que representa aqui 

na nossa cidade. De coração, tá? Obrigado mesmo. Justificativa de voto a vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Não, só queria lembrar que a Edna Tralli é PSDB raiz. E que 

ela sempre respeitou a cartilha dos grandes mestres que nós temos no partido.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 82/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

1764/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que institui o Programa Adote um 

Campo, para captação de parcerias para a implantação, reforma e manutenção de 

campos públicos de futebol amador, e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 1764/2021 – Projeto de Lei 82/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Em 

votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui duas 

emendas, sendo que a Emenda nº 1 foi retirada pelo autor. Votaremos, portanto, a 

Emenda nº 2. Em votação a Emenda nº 2. Então, votaremos o Substitutivo nº 2. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Substitutivo nº 2 aprovado 

por unanimidade.”  

Em votação o Substitutivo nº 2. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 427/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

8938/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que autoriza o Poder Executivo a 

instituir o Campeonato Municipal de Skate e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 8938/2021 – Projeto de Lei 427/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci. Em 

votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.”  
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 49/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2248/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a rua 1, localizada 

no bairro Santa Lucia 1A, de rua Nivea Pires de Sousa. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 2248/2022 – Projeto de Lei 49/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Em 

votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma 

emenda. Em votação a emenda. Em votação o processo. Informo os senhores vereadores 

que o processo possui uma emenda. Portanto, a Emenda nº 1 foi retirada. Então, em 

votação a Emenda nº 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 2 aprovada por 

unanimidade.”  

Em votação a Emenda nº 2. Aprovada por unanimidade.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 50/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2249/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a Travessa 1, 

localizada no bairro Santa Lucia 1A, de Travessa José Roberto Alves Cordeiro.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 2249/2022 – Projeto de Lei 50/2022, autoria do vereador Roberto do Eleven. Em 

votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui duas 

emendas, sendo que a Emenda nº 1 foi retirada pelo autor. Em votação, portanto, a 
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Emenda nº 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 2 aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação a Emenda nº 2. Aprovada por unanimidade.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 104/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3790/2022, de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a 

fornecer, gratuitamente, uniforme a cada aluno matriculado na Rede Municipal de Ensino 

Fundamental para competir nos Jogos Escolares e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 3790/2022 – Projeto de Lei 104/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. 

Substitutivo nº 1 foi retirado. Portanto, votaremos o Substituto nº 2. Em votação o 

Substituto nº 2.... o Substitutivo nº 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Substitutivo nº 2 aprovado 

por unanimidade.”  

Em votação o Substitutivo nº 2. Aprovado por unanimidade.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto o 

vereador Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO, J.V.:- “Obrigado, presidente! Agradecer os colegas 

vereadores pela aprovação desse projeto. Estive à frente do Departamento de Esporte 

Educacional de 2017 a 2020 e criamos o Programa Escola Ativa, voltamos com os Jogos 

Escolares. E uma demanda que nós percebíamos era, durante os jogos, que os nossos 
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alunos tivessem a comodidade de ter o uniforme para os jogos, de estaremos organizado 

por escolas. Tentamos fazer essa aquisição em 2019. Infelizmente, veio a pandemia logo 

em seguida, em 2020, e não conseguimos. E agora, como vereador, criei o projeto de lei 

dos Jogos Escolares e também do Programa Escola Ativa. E agora a gente traz esse 

projeto autorizando o Poder Executivo a disponibilizar os uniformes esportivos para todas 

as escolas. Que as escolas possam representar as suas unidades de forma organizada, 

uniformizada e que os alunos aumentem sempre aquela sensação de pertencimento que 

eles têm junto à escola e aos Jogos Escolares. Então, é mais uma ferramenta que a gente 

tem para trabalhar o esporte como ferramenta de educação. Agradeço a todos colegas 

vereadores pela votação unânime e pela aprovação do projeto. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto o 

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, J.V.:- “Quero cumprimentar o nobre vereador Renato Santiago 

pela excelente iniciativa. A criançada, o esporte, precisa realmente ser valorizado. Por 

isso nós votamos favorável. E está de parabéns, vereador, que foi unânime a votação! 

Parabéns à essa Casa, dando aí essa oportunidade para nossa criançada, juventude aí, 

com relação a incentivar o esporte sempre.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 118/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4176/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a viela localizada entre 

a rua Antônio Bernardo Henkemeier, próximo ao nº 173, e a avenida Dantas Luiz do 

Prado, no Loteamento Campos de São José, de Viela José Clementino de Lima. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 4176/2022 – Projeto de Lei nº 118/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em 

votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 138/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4368/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que denomina a avenida 1, 

localizada no bairro Capão Grosso II-B, de Luiz Fernando Fonseca. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 
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nº 4368/2022 – Projeto de Lei 138/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, 

inscrito para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, boa tarde, 

presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara! 

Esse processo consiste na denominação da avenida 1, lá do Capão Grosso II B, dando 

homenagem ao senhor Luiz Fernando Fonseca, mais.... aqui é uma rua que eterniza o 

nome de uma pessoa, que fez pela nossa cidade. Um pouquinho do senhor Luiz 

Fernando Fonseca. Brasileiro, nascido em Lavras, Minas Gerais, no dia 10 de abril de 

1965.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de um slide. 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Filho de Josefina Bastos e Miguel Arcângelo 

Fonseca, viveu durante uma parte de sua vida na cidade de Ijaci, Minas Gerais, lá onde 

nasceu, cresceu, aprendeu a ser o homem que foi: honrado, trabalhador e honesto. Pai 

de quatro filhos, sendo uma falecida e outros três filhos... três vivos. Casado há 40 anos 

com a Patrícia Damaso Fonseca, uma união de muita cumplicidade, companheirismo, 

sem falar o respeito e a honradez. Seu Luiz Fernando foi um marido, um pai exemplar, 

além de um amigo fiel. Veio para São José dos Campos a trabalho por diversas vezes e 

em 2000 se mudou de vez, juntamente com seus tios, que moravam aqui desde 1970. 

Com um amor pela cidade, em 2003 resolveu trazer toda sua família para morar aqui visto 

que a qualidade de vida era superior e uma cidade muito próspera. Isso a gente vê 

quando as pessoas chegam em São José e São José acolhe as pessoas, a pessoa 

acolhe São José e acaba com esse amor, trabalhando, envolvendo e ajudando a cidade a 

crescer. Ele foi caminhoneiro durante toda a sua vida e auxiliou na construção civil, 

rodovias e estradas na cidade de São José dos Campos, um trabalhador honrado, que 

jamais deixou a desejar nesse quesito. Viveu uma vida tranquila durante sua passagem 

aqui nesse mundo e foi muito querido e um homem exemplar. Então, a gente aqui pede a 

todos os vereadores a aprovação desse projeto e a gente eternizar o nome do Seu Luiz 

Fernando Fonseca. Que Deus possa confortar sempre o coração dos familiares, amigos, 

que a gente possa eternizar. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 144/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4459/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que denomina a rua Dez (10) do 

Loteamento Vila Amélia, de rua Maria Amélia Fernandes. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 4459/2022 – Projeto de Lei 144/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, inscrita 

para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Amélia Naomi.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa tarde a todos e a todas, aos servidores 

públicos municipais que estão aqui presentes do sindicato, Wagner Balieiro, que está aqui 

presente! Wagner, aqui está a família do Lin, toda aqui. Eu fiz... construí essas imagens 

que eu vou falar, com o Lin e com Wagner. Foi ele que conseguiu a rua. Então, obrigada, 

Wagner! Essa homenagem que eu estou fazendo devo a você, que está trabalhando, que 

tem trabalhado muito. Infelizmente, o meu assessor, o Lin, que é da família, não está aqui 

presente hoje porque está lá na região Sul. Então, quero dizer que o nosso... a história da 

Dona Maria Amélia, é a história dos seus filhos, que é trabalho, que é lutar pela vida. 

Então, eu quero iniciar aqui. Por favor!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Dona Maria Amélia Fernandes. Estão aqui hoje os seus 

filhos Edivaldo, que é o mais velho dos homens; a Dilce, que é a quinta das filhas; a 

Jacidalva, que é a nona dos filhos; Idelfonso, que é o décimo filho; e o Airton, o Plínio, que 

é aqui, que é gerente lá da Caixa Econômica, que é o décimo primeiro. E o Lin, que nós 

estamos registrando aqui, está representado pelo Wagner. Dona Maria Amélia 

Fernandes. Por favor, a próxima! Maria Amélia Fernandes, ou simplesmente Dona 

Amélia, assim ela era conhecida na Vila Tesouro, bairro onde ela morou por 40 anos. 

Pode passar! Dona Amélia, seu marido, Celcino, seus filhos e duas netas migraram da 

Bahia para o Estado de São Paulo entre 1976 e 1978. De todos, somente uma filha foi 

para Campinas. Todos os demais vieram para São José dos Campos. Então, aqui, aquela 

foto ali são das filhas, todas que eu já registrei, que estão aqui presentes, mas tem aí a 

Maria Zilda, a Maria, a Iracema, a Maria Celcina e o Eupídio, que também está ali na foto, 

tá? Por favor! Aqui chegando ficou viúva nove meses depois. Foram tempos difíceis. Ela 

tinha de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Os filhos mais velhos precisaram contribuir para 

o sustento e com a educação dos mais novos. Mulher de fé inabalável, nunca desanimou, 

mesmo distante de onde viveu até os 50 anos de idade. Aí essa foto, aquela foto lá, ela 

bem jovem, já casada. Por favor! A família sempre se reunia nos aniversários. Bom, era 

preciso recomeçar. Contribuiu com a luta por melhorias no bairro ali da Vila Tesouro e 

adjacências. As ruas de terra batida, sem rede de esgoto, sem iluminação pública, ficaram 

para trás. Em sua casa, houve muitas reuniões da comunidade e até o projeto Cura II 

trouxe a tão sonhada pavimentação no Jardim São Jorge, ali na região da Vila Tesouro. 

Próxima!” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse vídeo mostra ela como ela está trabalhando, e essa 
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foto registra bem a dificuldade da falta de iluminação. As suas mãos também carregaram 

uma tocha, um protesto histórico na luta pela energia. De suas mãos também surgiram 

muitas peças de roupas na máquina de costura. Foi sua companheira de trabalho desde 

os primeiros meses na cidade e até os últimos anos de sua vida. Era um complemento de 

renda da família.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Aqui, essa é uma outra foto, um encontro dos sobrinhos e 

netos para manter essa integração. E toda a família aumentou muito. Todos os filhos se 

casaram, então vieram os netos e os bisnetos. São 25 netos, 23 bisnetos. E aqui, do lado 

dessa foto, aqui está a irmã dela, viva até, e que mora lá em Piracicaba, a Nena. Então 

está aqui junto com a Dona Amélia, a Nena. O que ela lutou tanto para dar para os filhos, 

somente teve para si os 70 anos. Ela se matriculou na escola para fazer a Educação de 

Jovens e Adultos na escola Hélio Augusto de Souza. Ela ia empolgada, fazia as lições 

com esmero. Ela estava com 73 anos nessa escola. Está aqui a filha dela que, quando ela 

machucou o pé, fez ela sair da escola. Mas ela fez o fundamental e ficou brava porque ela 

queria ir sempre para a escola, para a aula. Estudo que ela teve pouco, mas teve 

sabedoria e que ela tinha de sobra. Então veja essa família linda, maravilhosa, essas 

fotos. Está aí o Edivaldo junto com ela, a Dilce, a Dalva, o Lin. Aqui nessa outra foto aqui, 

a família, os irmãos todos. Então está ali o Edivaldo, a Dilce, a Dalva, o Lin, o Plínio, o 

Eupídio, a Lia, o Idelfonso, a Céu. Por favor, a próxima! Em maio de 2019, no entanto, ela 

não resistiu o câncer que ela lutou contra bravamente por dois anos, e às vésperas de 

completar 89 anos, a Dona Amélia foi para os braços do Senhor. São José não era a 

cidade dela, mas era como se fosse. Uma joseense porreta, podemos dizer assim. Uma 

Amélia para fazer inveja à do Mário Lago. Então, essa famosa música que a gente tem. E 

o bairro que ela vai morar é também o bairro Amélia. Então, estou dando o título para ela. 

São várias Amélias aqui, né? Então a nossa homenagem à Dona Amélia, Maria Amélia 

Fernandes, essa grande referência, lutadora, para essa família maravilhosa, de luta, de 

garra, de união, todos os filhos muito juntos. Mas não só isso. Eles têm toda uma 

construção da família inteira, dos netos e bisnetos. Então, essa rua nós vamos lá visitar 

quando for colocar a placa. E eu quero aqui ler. Aqui. Eles vieram com a camiseta, os 

filhos. ‘Eis aqui, Amélia, a flor mais importante, resiliente e amada no jardim’. Então está 

aqui. ‘Mãe, tu produziste 11 sementes, que nasceram 11 árvores, para que pudessem 

viver 40 anos na sombra durante sua viuvez. Nós te amamos, nós te amamos!’ Está aqui 

a homenagem dos filhos. E São José está aqui numa rua, num bairro lindíssimo na região 
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Sul, que será homenageada, que terá muitos frutos. Parabéns a vocês!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J.V.:- “Senhor presidente, então quero agradecer a todos 

os vereadores essa homenagem que nós estamos fazendo essa rua, tão importante, 

dessa família tão honrosa. Parabéns! Quero aqui, então, entregar para vocês o projeto e o 

processo inteiro, que a Câmara fez aqui, desde que quando a gente protocolou, ele 

tramitou, o dia que foi... que ele entrou aqui nessa Casa, está aqui no processo, né? Ele 

entrou, a justificativa, o atestado de óbito. Ele entrou aqui dia 13 de maio, passou aqui, 

teve a leitura nessa Casa e a votação no dia de hoje. Então farei a entrega para vocês.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero deixar um abraço 

também aqui a todos os familiares da Maria Amélia Fernandes, tá? Sejam todos aí bem-

vindos nessa Casa e parabéns aí! Parabéns, Amélia, pela homenagem!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 188/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

5517/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que declara Utilidade Pública a 

Associação Tom de Amor. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

nº 5517/2022 – Projeto de Lei 188/2022, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Informo 

aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto 

aos vereadores se abrem mão do prazo de emenda.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então o processo está em 

condições de votação. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por 
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unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

Às 17h55min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

José Luís.” 

O vereador ZÉ LUIS:- “Senhor presidente, em tempo, gostaria de solicitar a inclusão para 

leitura do Processo nº 5999/2022 – Projeto de Decreto Legislativo nº 26/2022, de autoria 

do vereador Dr. José Cláudio. E também, já aproveitando, senhor presidente, recebi a 

informação, vereador Marcão, do falecimento do diácono Marcos Reis Faria. Então, 

também pedir aí um minuto de silêncio. O diácono, que prestou excelentes serviços aqui 

na nossa diocese. Talvez seja um dos diáconos mais antigos da nossa comunidade. Aí a 

nossa solidariedade e oração para os familiares. Então, em respeito, também solicitar um 

minuto de silêncio.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

por unanimidade o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 

26/2022 constante do Processo nº 5999/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, 

que concede a Medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II ao Instituto das Pequenas 

Missionárias de Maria Imaculada – IPMMI. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Presidente Robertinho, agora com a notícia do Zé Luís, 

acabei de saber do falecimento do diácono Marcos, né? Um grande amigo, parceiro de 

Compac, nesses sete anos que eu estive no Compac, aproximei ainda mais do diácono 

Marcos, batizou os meus dois filhos. Um grande amigo. Soube que ele estava com 

problema de saúde há muitos anos. E aqui eu deixo um abraço à família, meus 

sentimentos. Vai deixar muita saudade. Um cidadão atuante em São José dos Campos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 
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Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, seguir aqui também, a nota 

de falecimento do diácono Marcos Reis de Faria, da Catedral lá de São Dimas. E até 

passaram para mim o pessoal da Catedral. A Diocese de São José dos Campos 

comunica o falecimento do diácono Marcos Reis de Faria, cooperador da Paróquia 

Catedral São Dimas. Nasceu dia 9 de janeiro de 1945, aqui em São José dos Campos, 

filho de Antônio Reis de Faria e Matilde Miacci. Casou-se em 29 de junho de 1966 com a 

senhora Ana Maria Reis de Faria. Juntos, tiveram dois filhos: o Marco Antônio Reis de 

Faria e a Ana Teresa Reis de Faria Rigobello. Ele foi ordenado em 11 de julho de 1987 

por Dom Eusébio Oscar Scheid, na Paróquia Catedral lá do São Dimas. Desde então, 

exerceu seu ministério em nossa diocese por 35 anos, nas paróquias de Sant’Ana, Nossa 

Senhora do Rosário, e a maior parte do seu ministério para a Catedral São Dimas. Entre 

suas funções pastorais foi chanceler da Cúria Diocesana por alguns anos. Então, a gente 

aqui, primeiro, uma gratidão por tudo o que o diácono Marcos fez. E a gente aí dá nossos 

sentimentos à família, que Deus possa sempre acolher e confortar o coração de todos os 

familiares e amigos. Pedir um minuto de silêncio, senhor presidente.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, uma questão de ordem. Foi lido hoje 

um projeto que dei entrada, que denomina a praça lá no loteamento Vila Amélia, a Praça 

Suzy de Souza. Então queria aqui... esse mês é o mês da visibilidade trans e do orgulho 

LGBTQIA+. Por favor, coloque aqui na tela, por favor, a justificativa. E até porque nós 

estamos entrando com esse projeto hoje, porque dia 29... na última sessão, nós 

queremos que essa Casa tenha esse debate do orgulho.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Junho é o mês da visibilidade trans e do orgulho 

LGBTQIA+. Por favor, próxima! A data escolhida foi no dia 29 de junho para marcar a luta 

por respeito à dignidade de gênero. Apesar dos avanços obtidos pela luta social que 

transformou a transfobia em crime no Brasil desde 2019, o país ainda é o que mais mata 

pessoas trans, travestis em todo o mundo, pelo 13º ano consecutivo, considerando 2022. 

Esse número de assassinato de mulheres trans e travesti é o maior desde 2008 (fonte de 

uma entidade europeia). E aqui – por favor, a próxima! – as maiores vítimas dos 

transfeminicídio são mulheres. Noventa e seis por cento das vítimas. E o caso da jovem 

Suzy de Souza, agente de saúde, brutalmente assassinada, moradora inclusive da região 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320036003600330037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                              (ANAIS)                                             31 

CMSJC-001 – 39ª Sessão Ordinária – 23.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  23.6.2022 

Leste de São José dos Campos, em junho de 2011. Por favor, o vídeo!”  

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Não à transfobia. Vivemos um momento histórico de 

grande intolerância, incentivado pelas ações de um governo que insiste em propagar o 

ódio e estimular a violência de gênero no Brasil. Por isso, junto com o professor Fabrício 

Correia, jornalista, ex-vereador dessa Casa – por favor, Fabrício, vem aqui do meu lado –

e ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade no período de 2015-2016, que 

atualmente ele é também presidente da Academia Joseense de Letras, apresento o 

projeto de lei em homenagem à memória de todas as pessoas trans vítimas de violência 

que perderam suas vidas por lutarem pela essência de suas existências. O projeto.... por 

favor, próximo! O projeto denomina na avenida Amélia o nome da companheira Suzy de 

Souza, em uma praça. Esperamos que essa homenagem... que a gente faça aí o debate 

e combata o preconceito que corrói nossa sociedade e, ao mesmo tempo, levantar a 

bandeira da solidariedade, invocando a única coisa que nos transforma iguais e sermos 

diferentes. Não... respeito... por favor, próxima! Respeito à diversidade. Não à homofobia, 

não à misoginia, não à transfobia. Por uma cultura de paz. Por favor, venha aqui! Então 

esse projeto entrou hoje nessa Casa. Ele vai ter aí todo um processo. Nós esperamos que 

ele seja votado por unanimidade. Nós vamos ter aquele debate, porque ela é Suzy, mas o 

registro, e o atestado de óbito é o outro nome, é o nome masculino, mas nós já temos 

leis, então já falei inclusive com o líder José Luís para que a gente, inclusive, tenha os 

pareceres das comissões, da própria Prefeitura, considerando essa questão tão 

importante que é o nome Suzy. Registrar, inclusive lá na hora. O presidente da Comissão 

é o nosso vereador, já está aqui dando o ok, então teremos aí a garantia.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço, então, ao vereador 

Marcão da Academia que faça a leitura de um novo processo para ciência dos 

vereadores.” 

O senhor secretário, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo nº 5999/2022 – 

Projeto de Decreto Legislativo nº 26/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, 

concede a Medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II ao Instituto das Pequenas 

Missionárias de Maria Imaculada – IPMMI. Comissão: Justiça. O rito é Ordinário. Término 

do prazo para emendas é 05/8/2022.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

José Luís.”  

O vereador ZÉ LUIS:- “Senhor presidente, em tempo, e aí um acordo com todos os 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320036003600330037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

              CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                              (ANAIS)                                             32 

CMSJC-001 – 39ª Sessão Ordinária – 23.6.2022 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  23.6.2022 

vereadores, solicito que a sessão do dia 30/6 – está marcado número 41 – ela seja 

antecipada das 16 horas para o início às 10 horas da manhã.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador José Luís. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

por unanimidade o pedido de antecipação, com início às 10 horas, da sessão ordinária 

do dia 30 de junho de 2022 (conforme Requerimento nº 732/2022 – Processo nº 

6000/2022).  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço, então, ao vereador 

Marcão da Academia... Aliás, com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, também venho no microfone 

aqui pedir.... fazer uma homenagem, pedir um minuto de silêncio ao término dessa 

sessão à senhora Neusa Maria Dias Prado. Senhora Neusa, tia Neusa, lá da catequese 

da Igreja Coração de Jesus, lá do Bosque. Ela nasceu dia 2 de março de 1952 e faleceu 

agora, dia 16 de junho de 2022. Até na missa do Corpus Christi a igreja fez uma 

homenagem muito bacana para ela lá, o padre João. Fizeram uma homenagem muito 

bacana para uma pessoa que fez muito. Casada há 46 anos com Eliseu Padro Filho, com 

quem teve quatro filhos: Alessandra Cristina, Eliseu Ewerton, Eder Eduardo e Ana Cecília. 

Amava cuidar dos seus netos Lucas Ian, Luís Felipe, Pedro Henrique, Ana Beatriz, Ana 

Cristina, Matheus Eduardo, João Guilherme, Alexandre Tiago, André Henrique, Maria 

Fernanda e Raphael Henrique. Era professora e amava sua profissão. Temente a Deus, 

frequentava a Paróquia Coração de Jesus, uma catequista que levava a todos a palavra 

de Deus. Foi catequista por 30 anos ou mais. Um exemplo de mulher forte e de oração, 

que sabia exatamente a hora de falar e o que falar a todos. Cativante, sua frase principal 

era: ‘Você sabia que eu te amo?’. Então, ela vai deixar muitas saudades, ensinamentos. E 

a gente aqui quer fazer uma homenagem, pedir um minuto de silêncio, que Deus possa 

confortar o coração de todos os familiares, amigos, a todos que a Dona Neusa, a tia 

Neusa, passou em sua vida e conseguiu ajudar, orientar, nessa missão na vida de cada 

um. Então, muito obrigado, tia Neusa! Deus te acolha e te abençoe sempre. Ah, deixa só 
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eu fazer uma.... Senhor presidente, também nessa sexta-feira, dia 24/6, data em que 

celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Afac – Organização Social de 

Cultura, entidade gestora do parque Vicentina Aranha e a Paróquia Sagrada Família – 

Diocese de São José dos Campos, anunciarão a agenda de reabertura da Capela do 

Parque Vicentina Aranha para celebrações litúrgicas (missas e casamentos). O evento, 

com início às 11 horas, é aberto ao público. Vai ter.... tem lá toda a programação no site. 

Vai ter um bate-papo sobre a capela Sagrado Coração de Jesus e sua ligação com a 

causa do venerável padre Rodolfo Komorek; anúncio da concretização da parceria para a 

reabertura da capela do Parque Vicentina Aranha para celebrações litúrgicas, e a 

publicação de seu calendário, com as datas de reabertura do templo, agendamento e 

celebração do sacramento do matrimônio; ato de reparação ao Sagrado Coração de 

Jesus (momento de oração diante do altar-mor da capela), cuja solenidade litúrgica se 

celebra neste dia. Então, é uma informação, pessoal da Afac e da... lá do Sagrado 

Coração de Jesus, também, tá bom? Quero deixar a informação para toda a população.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos, então, agora 

ao pedido de um minuto de silêncio a pedido dos vereadores: vereador José Luís, 

vereador Fernando Petiti e vereador Marcão da Academia, pelo passamento de... do 

diácono Marcos Reis de Faria e da Neusa Maria Dias do Prado.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória da senhora Neusa Maria Dias Prado e do diácono Marcos Reis de 

Faria.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.”  

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 18h12min.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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