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SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 16h28min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores:
WALTER HAYASHI (PSC), RENATO SANTIAGO (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO
CHAGAS (PL), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), AMÉLIA NAOMI (PT), FERNANDO PETITI
(MDB), MARCELO GARCIA (PTB), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), DULCE
RITA (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), RAFAEL PASCUCCI (PTB),
JULIANA FRAGA (PT), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) e FABIÃO ZAGUEIRO
(SOLIDARIEDADE).

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. Com a palavra o vereador José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde os senhores vereadores,
público que nos acompanha aqui na sessão de Câmara e também pelas redes sociais e
pela nossa TV Câmara! Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os
processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. E solicito
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Às 16h29min, 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
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Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: ROGÉRIO DA
ACASEM (MDB) – 16h29min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 16h34min; e JUVENIL
SILVÉRIO (PSD) – 16h52min.
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também o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: do Processo 775/2021,
Processo 9913/2021, Processo 12865/2021, Processo 12981/2021, Processo 1002/2022,
Processo nº 4064/2022, Processo 4367/2022, Processo 7481/2022 e do Processo
9650/2022. Solicito a inclusão para votação da tramitação da emenda protocolada fora do
prazo e leitura: a Emenda nº 1, ao Processo 12981/2021; também da Emenda nº 1, ao
Processo nº 4367/2022. São esses os processos de hoje, senhor presidente.”
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 MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
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 nº 44/2021 constante do Processo nº 775/2021, de autoria do vereador
Dr. Elton e do vereador Thomaz Henrique, que autoriza o Poder Executivo a instituir no
Município de São José dos Campos a educação domiciliar (homeschooling); do Projeto de
Lei nº 468/2021 constante do Processo nº 9913/2021, de autoria da vereadora Amélia
Naomi, que dispõe sobre a proteção de abelhas silvestres nativas da subfamília dos
meliponíneos, no Município de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 615/2021
constante do Processo nº 12865/2021, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que
dispõe sobre a criação do serviço público de loteria no Município de São José dos
Campos; do Projeto de Lei nº 619/2021 constante do Processo nº 12981/2021, de autoria
do vereador Marcelo Garcia, que institui no Calendário Oficial do Município de São José
dos Campos o dia 15 de novembro como o Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular e dá
outras providências; do Projeto de Lei nº 14/2022 constante do Processo nº 1002/2022,
de autoria da vereadora Dulce Rita, que institui a Política Municipal de cuidados paliativos
à qualidade de vida e à atenção à saúde das pessoas com doenças sem possibilidade de
cura; do Projeto de Lei nº 111/2022 constante do Processo nº 4064/2022, de autoria do
vereador Júnior da Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a instituir um calendário
anual de castração de animais e dá outras providências; 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
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medicamentos disponíveis para abertura de processo de Alto Custo do Estado e do
Município; do Projeto de Lei nº 235/2022 constante do Processo nº 7481/2022, de autoria
do vereador Dr. José Cláudio, que dispõe sobre a instituição do Julho Verde, mês de
prevenção e conscientização sobre cânceres de cabeça e pescoço no Município; e do
Projeto de Lei nº 322/2022 constante do Processo nº 9650/2022, de autoria do vereador
Marcão da Academia, que altera a Lei nº 8.940, de 16 de maio de 2013, que “Dispõe
sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público no âmbito do
Município de São José dos Campos.”; e, ainda, o pedido de inclusão para votação da
tramitação das emendas protocoladas fora do prazo e leitura: Emenda nº 1, de autoria do
vereador Marcelo Garcia, ao Projeto de Lei nº 619/2021 constante do Processo nº
12981/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia, que suprime o art. 2º do Projeto de
Lei nº 619/2021; e Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto
de Lei nº 137/2022 constante do Processo nº 4367/2022, de autoria do vereador Marcão
da Academia, que altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 137/2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Solicito ao vereador
Marcelo Garcia que faça a leitura dos processos para ciência dos senhores vereadores.”
Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, 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.
Passou-se ao processo de discussão.
Deliberação da tramitação das emendas protocoladas fora do prazo e leitura – Rito
Ordinário.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação
da Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcelo Garcia, ao Processo 12981/2021 –
Projeto de Lei 619/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada por
unanimidade.”
Às 16h34min iniciou-se o processo de votação.
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da
Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcelo Garcia, ao Projeto de Lei nº 619/2021
constante do Processo nº 12981/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia, que
suprime o art. 2º do Projeto de Lei nº 619/2021.
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação
da Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Processo nº 4367/2022
– Projeto de Lei 137/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da
Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto de Lei nº 137/2022
constante do Processo nº 4367/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, que
altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 137/2022.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço novamente que o
vereador Marcelo Garcia faça leitura das tramitações que foram votadas.”
O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Emenda nº 1, de autoria do
vereador Marcelo Garcia, ao Processo nº 12981/2021 – Projeto de Lei nº 619/2021,
autoria: vereador Marcelo Garcia, suprime o art. 2º do Projeto de Lei nº 619/2021.
Comissão: Justiça – Rito Ordinário. Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da
Academia, ao Processo nº 4367/2022 – Projeto de Lei nº 137/2022, autoria do vereador
Marcão da Academia, altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 137/2022.
Comissões: Justiça e Saúde – Rito Ordinário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Fernando Petiti.”
O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Robertinho! Vim pedir um minuto
de silêncio para o senhor Márcio Cunha do Nascimento, funcionário aposentado da nossa
Casa, aqui no setor jurídico. Márcio faleceu no final de semana. Deixar aqui meus
sentimentos para os amigos e familiares. Obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Marcelo Garcia.”
O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, vim aqui também pedir um minuto
de silêncio para a mãe do pastor Rai, que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular,
ali do Galo Branco. Aproveitando para transmitir o meu abraço, os meus pêsames a ele, à
família e toda à igreja. Dona Sebastiana Severina de Brito nasceu em 11 de junho de
1936, no Estado do Ceará. Veio para São José no ano de 1976, viúva, e com seu único
filho, Raimundo Pereira. Veio como muitos nordestinos para trabalhar em nossa cidade.
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Trabalhou como cozinheira, converteu-se ao evangelho na Igreja do Evangelho
Quadrangular, sede na rua Ana Bonadio. Foi batizada pelo pastor Manoel Maria dos
Santos. Foi diaconisa por cerca de 20 anos. Seu último trabalho foi em Maceió, Alagoas,
onde seu filho foi pastor.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador MARCELO GARCIA:- “Criou seu filho sozinha, levando ele à igreja até o dia
da sua conversão e chamado ministerial, que se deu em 1991, sendo uma das suas
maiores alegrias ver o filho crescer e se tornar servo de Deus no Ministério Quadrangular.
Partiu com 86 anos. Uns dias depois da sua internação, foi passado a situação à clínica.
Seu filho percebeu que Deus a estava chamando. Foi fiel ao senhor até o fim, dando
testemunho. ‘Deixou um filho, a nora e dois netinhos com saudades, mais certos que
vamos voltar a vê-la’. Está expressando aqui o seu filho, pastor Rai. ‘Os netos não sabem
o que é viver em uma casa sem a vó, mas o que nos consola é saber que ela está viva
com o senhor e vamos voltar a abraçá-la’. Ela teve um AVC, e no dia 11 de novembro de
2022 veio a falecer. Seu filho, nora e netos sentem a sua falta, mas aceitamos que havia
chegado a hora de partir, pois já estava cansada e cumpriu o seu chamado. Combateu o
bom combate e voltou para casa. Fica assim, então, pastor Rai, o meu abraço, os meus
pêsames a você, toda a família e à Igreja do Evangelho Quadrangular do Galo Branco.
Muito obrigado, senhor presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio
também para o doutor Paulo Recco, que infelizmente se foi. Servidor público, médico
geriátrico, trabalhou na UBS do Bosque dos Eucaliptos, agora quando ele aposentou. Foi
um dos ativistas, em 80, na luta pelo sindicato dos servidores públicos. Então, nós
estamos aqui registrando e pedindo a homenagem desta Casa com um minuto de
silêncio.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
José Luís.”
O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, alertar os vereadores que hoje não está
pautado o processo que trata sobre a municipalização das escolas municipais. Inclusive o
pessoal que está na galeria, não está pautado hoje, e não será pautado. Um acordo, tudo.
Então esse processo não está pautado hoje, viu, senhor presidente? Mas, senhor
presidente, eu queria… gostaria de deixar um recado também importante, isso é
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importante para todos os vereadores, sobre a vacinação… a vacina poliomielite. Nós
temos uma meta na cidade de 95% aí das crianças sendo vacinadas, e nós estamos
ultrapassando agora os 80%, senhor presidente. Mais precisamente 81%, que são
crianças de 1 a 5 anos que devem se vacinar. A Prefeitura, então, ela prorrogou até o dia
30 de novembro essa vacinação. Todas as UBSs estão vacinando. E lembrando que a
pólio está erradicada desde 1994. Então, que São José dos Campos faça a sua parte,
que os pais levem as crianças para vacinar, porque em tempos aí sombrios, de notícias
falsas, nós devemos lembrar que a vacinação salva vidas. E também que amanhã
começa a vacinação contra Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses com
comorbidade. Então, é importante as pessoas correr para fazer essa vacinação.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador
Dr. José Cláudio.”
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente Robertinho, não podia deixar de vir falar
aqui, que a Amélia já pediu um minuto de silêncio, e eu não sabia do falecimento dele, até
porque eu estava viajando, do Paulo Recco, doutor Paulo Recco. Um grande amigo meu,
nós trabalhamos juntos no Hospital Municipal de São José dos Campos, na antiga Unicor,
na Santa Casa de São José dos Campos. O Paulo Recco trabalhou muito por São José
dos Campos, uma pessoa generosa, bondosa, um médico como de antigamente, que
examinava, botava a mão e fazia tudo pelo paciente. Que Deus abençoe muito o Paulo
Recco onde ele estiver, toda a sua família. E a saudade imensa que vai ficar dele, porque
um dos melhores médicos, mais… um dos melhores seres humanos, bacana,
conceituado, generoso. Que Deus o tenha! E a saudade vai ser grande. Fica com Deus,
viu, Robertinho? Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador! Com
a palavra a vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, aqui tem alguns membros da
Comissão de Cultura, que estão aqui no Plenário e tem uma parte que está na porta da
Câmara. Eles estão pedindo uma… para reunir com o presidente da Comissão de Justiça
(Dr. José Cláudio), e também com o presidente da Comissão de Cultura (Fabião). Então,
que os dois possam receber a delegação da cultura, que já fizeram uma reunião. Que
vocês possam… os demais vereadores que queiram, sim. Mas fundamentalmente eles
estão pedindo para quem vai dar o parecer. Por isso estou pedindo aqui a autorização do
presidente, que eles possam recebê-los aqui na sala aqui do lado.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereadora! Só falar,
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dar os nomes, quem que vai ser, a Érica já vai avisar para poder recebê-los, tá bom? É só
dar o nome, Amélia.”
Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2022 CONSTANTE DO
PROCESSO Nº 10173/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei
Complementar nº 256, de 10 de julho de 2003, com suas modificações, e dá outras
providências
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
nº 10173/2022 – Projeto de Lei Complementar 13/2022, de autoria do Poder Executivo.
Em votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma
emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda aprovada por
unanimidade.”
Em votação a Emenda nº 1. 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 MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 167/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
4864/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que denomina a rua 4, localizada no
loteamento Vila Amélia, na região Sul de São José dos Campos, como rua Irmã Penha.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 4864/2022 – Projeto de Lei nº 167, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, inscrito
para falar no processo.”
Ocupa a tribuna o vereador Dr. José Cláudio.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Muito obrigado, presidente Robertinho!
Bom, nosso projeto de lei é o Projeto nº 167/2022, que denomina a rua 4, localizada no
Loteamento da Vila Amélia, na região Sul de São José dos Campos, como a rua Irmã
Penha.”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Irmã Penha, uma mulher de Deus, uma mulher à
frente do seu tempo, que nós temos aí a foto dela. Ela nasceu em 1924 e faleceu em
2012. Quem foi a Irmã Penha? Ela é nascida no Piauí, faleceu em 2012 em São José dos
Campos, após anos de dedicação à comunidade carente da região Norte aqui da nossa
cidade. A Irmã Penha ela é conhecida até hoje pelo seu trabalho lá na região Norte, um
trabalho muito bonito, pelas famílias da favela da Rhodia e da Vila Cristina, onde
promoveu acesso às condições mínimas de moradia, comida e vestimenta. Então, você
vê que a Irmã Penha já pensava naquela época em combater a fome, e isso ela fez com
muita grandeza. Trabalhou na Pastoral Familiar e na Pastoral do Batismo. Atuou na
catequese da Paróquia de Santana, e ajudou a formação de padres no seminário de São
José dos Campos. Foi uma vida inteira dedicada a Deus e às pessoas mais carentes e às
famílias. Então, foi uma pessoa muito atuante aqui em São José dos Campos, que
trabalhou a vida toda para Deus, para a saúde e no combate à fome e à pobreza.
Próximo! Então eu peço a todos os vereadores, de forma unânime, nós podemos votar e
denominar essa rua como a nossa querida Irmã Penha. 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 MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão
por alguns instantes para a organização da pauta.”
Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente
sessão.”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 37/2022 CONSTANTE
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DO PROCESSO No 7722/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, que concede o título
de Cidadã Joseense à senhora Maria de Lourdes dos Santos Capelo de Oliveira.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vamos então, agora, na
discussão do Processo no 7722/2022 – Projeto de Decreto Legislativo 37/2022, de autoria
da vereadora Dulce Rita, inscrita para falar no processo.”
A vereadora DULCE RITA:- “Eu também aqui queria dar meu boa tarde para o pessoal
das escolas, para o pessoal da cultura, que estão aqui hoje, que nós vamos estar
recebendo também através de uma comissão aí. E falar que tudo que puder estar sendo
feito, nós estamos juntos, e que hoje o projeto não vai ser votado, porque está ainda em
prazo de emenda, que nós estamos estudando o projeto de vocês. E hoje, daqui a pouco
também, vamos votar nesse projeto e vou lá para a reunião da cultura. Bom, hoje eu
também estou fazendo aqui o projeto concedendo o título de Cidadã Joseense à senhora
Maria de Lourdes dos Santos Capelo de Oliveira. A Dona Lourdes, portuguesa, que
durante muitos anos foi a presidente do Luso Brasileiro. Todo mundo conhece Dona
Lourdes, que é um ícone na cidade, não só pelo trabalho que ela teve no Luso, como
também com o trabalho que ela tem na cidade toda, representando principalmente a
colônia portuguesa e espanhola. Uma breve trajetória da senhora Maria de Lourdes.
Nasceu em 27 de setembro de 1941, em uma aldeia em Portugal chamada Ribeirados
Carinhos. Acho que deve ser Ribeira dos Carinhos, né? Filha de Isabel Maria dos Santos
e Aristides Fernandes Capelo. Chegou em Santos em fevereiro de 54, quando a cidade
comemorava... a cidade de São Paulo comemorava 400 anos de sua fundação. Começou
a trabalhar como doméstica e facilitando com o novo idioma e os costumes da cidade, foi
conversando, foi se adaptando, que lhe parecia um gigante para ela, como para seus
irmãos, Manuel e José Capelo. Aos 13 anos pediu aos pais que lhe arrumasse um
emprego em uma fábrica. Como isso somente seria possível aos 14, foi até o juiz
convencer para poder ter autorização para trabalhar numa fábrica de tecelagem. Curiosa,
quis aprender de tudo na fábrica, onde permaneceu por três anos. Em seguida, teria início
a sua maior trajetória na vida, mudando-se para São José dos Campos por volta de 58.
Deu aula de taquigrafia durante três anos. Até hoje, antigos alunos a cumprimentam e
reconhecem seu valor. Recorda da família Martins, que muito a apoiou em suas
iniciativas. Sempre foi muito comunicativa, como também se envolveu na época com a
formação… em formação musical e teatral. Até hoje se diz apaixonada por música e
história. Tudo que remetia à Portugal e Espanha, lá estava ela. Casou-se em 66, e em
fevereiro de 70 seu marido veio trabalhar na tecelagem Rhodia. Desde então montaram
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residência na cidade. Como sempre, muito curiosa e já com espírito empreendedor,
andava sempre em busca de oportunidades. Conheceu então o Instituto Sinésio Martins,
fez cursos ali, trabalhou também na empresa União Açúcar e Café, pois já tinha concluído
o curso de datilografia. Seus sonhos começaram a ser realizados. Formou-se em
taquigrafia, caligrafia e em inglês e psicologia na escola União Cultural Brasil Estados
Unidos. Graças a sua formação, foi secretária do presidente diretor da empresa que
trabalhava na tecelagem. Em 72, ganhou a sua filha, Adriana. Em 73, conheceu o
presidente da Sociedade Luso Brasileiro, senhor João Lopes Simões, e começaram ali
um novo desafio para ela. Foi convidada para comandar um programa de rádio português
na Rádio Clube. A convite do diretor da rádio, senhor Ivan Mimessi, passou também a
apresentar o programa Noites Latinas. A magia do rádio a fascinava. Foi um período
muito marcante. Em 74, participou da fundação do Clube de Campo Luso Brasileiro e foi
através da sociedade Luso Brasileiro que Dona Lourdes conheceu o então prefeito Sérgio
Sobral. Desde lá, sem exceção, teve o prazer de conhecer todos os prefeitos, e trabalhar
com eles fazendo grandes parcerias. Para ela foram eventos inesquecíveis. Ela afirma
que se tornou uma cidadã joseense à medida que o tempo passava, e cada vez ela foi
mais se envolvendo com a cidade e como também com as demais cidades da região do
Vale do Paraíba. Ela também é muito grata a todos. Recebeu muitos convites para
trabalhar na Câmara Municipal como vereadora, mas sempre preferiu a neutralidade
política, ajudando a cidade no que podia. Também a senhora Lourdes foi uma grande
empreendedora como no setor de gastronomia, servindo pratos a executivos e
funcionários da Embraer, Inpe e representantes de grandes empresas estrangeiras que
vinham fazer negócios em São José. Então, nós estamos aqui hoje, estou pedindo votos
a todos para conceder o título de Cidadã Joseense a nossa grande senhora Maria de
Lourdes dos Santos Capelo, que é amiga de muita gente aqui, da cidade inteira, de
grandes empresários, do pessoal do clube, do pessoal da rádio, esteve em várias
vertentes, vários caminhos, sempre com sucesso. Meus parabéns hoje, Dona Lourdes,
pelo que nós vamos fazer hoje pela senhora! É um título à sua altura, como cidadã
joseense. Obrigado a todos que me apoiam nessa!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Processo aprovado por
unanimidade.”
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Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora Juliana.... Questão de ordem a vereadora Juliana Fraga.”
A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa tarde, senhor presidente, vereadores, todos os
colegas professores que estão aqui! Só para avisar, presidente, aos colegas, que a
sessão de semana que vem será quinta-feira de manhã, no período da manhã, por causa
do jogo da Copa. Então vai ser às 9? Nove horas da manhã começa a sessão, certo?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Questão de ordem, então,
a vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, aproveitar que tem professores, e 80%
da plenária aqui é de mulheres, eu queria que vocês assistissem esse vídeo, porque hoje
de manhã, desde às 7 horas, nós fizemos uma manifestação no Fórum, pedindo justiça
por Diana Cristina. Por favor, rapidamente, que essa luta não é só das mulheres, é dos
homens também, e hoje nós estivemos lá, pedindo justiça. Por favor! Tirou? Não, esse
aqui. Justiça. Quem retirou? Pode ser, pode ser, por favor!”
Nesse momento, passou-se à apresentação de slides.
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Justiça por Cristina, Diana Cristina! Por favor! Mulher de
27 anos é morta a facada em São José dos Campos. Era trabalhadora. Isso daqui saiu no
jornal, na Uol. Foi tão trágica essa situação. Por favor, a próxima! Hoje foi um dia de
protesto em frente ao Fórum, para exigir justiça ao assassinato de Diana Cristina, morta
com mais de 30 facadas pelo companheiro – 33, né? –, em março do ano passado. Com
a presença de familiares de Diana, o protesto aconteceu durante o julgamento hoje de
manhã. Está aqui, várias pessoas do movimento social, a Jéssica, a companheira do
PSTU, eu, os familiares, o ex-vereador Giba Ribeiro. Próxima! Diana tinha 27 anos,
trabalhava com manicure e deixou três filhos. Na época do crime, a mais nova era um
bebê de nove anos.... nove meses. Aqui a nossa... está até agora lá, porque o julgamento
ainda não terminou. Por favor, a próxima! Aqui a Marcela, o pessoal do Dandara
estiveram lá. Próxima! Aqui a mãe, Cristina, falando aqui. Por favor, a próxima! Isso foi
quando abriu o Fórum, às 9 horas. Próxima! É isso. Próxima! A vó, a tia. Próxima! E a
justiça. Esperamos que agora no final da noite saia o resultado da condenação. Próxima!
É fundamental a participação de toda a sociedade para acabar com a violência contra as
mulheres. Toda mulher tem o direito a uma vida sem violência. Basta de feminicídio!
Basta de violência! Dia 20 agora começa a campanha dos 20 dias, 16 dias, mas nós
faremos uma atividade no sábado com todas as mulheres percorrendo ali a rua Sete. E no
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domingo também vai ter uma outra atividade ali do lado do Largo da Igreja São Benedito...
Largo São Miguel, também terá o movimento de mulheres chamado pela OAB. E todas
nós estamos aqui nos movimentos em São José colocando a questão da Diana Cristina.
Muito obrigada! E a todas as companheiras que estão aqui, dizer para vocês: é possível
viver um mundo sem violência se a gente denunciar, lutar. Que essa questão não seja só
mais um número, mas que seja um exemplo para todas, para que a gente se proteja e
que a gente lute. Então, Diana, presente!”
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 316/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
9322/2022, de autoria do vereador Zé Luís, que institui e inclui no Calendário Oficial de
Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia do Aniversário da
Canção Nova São José dos Campos, que será comemorado anualmente no dia 21 de
julho.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo
no 9322/2022 – Projeto de Lei 316/2022, de autoria do vereador José Luís, inscrito para
falar no processo.”
Ocupa a tribuna o vereador Zé Luís.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, o processo trata... institui e inclui no
calendário oficial de festas e comemorações do Município de São José dos Campos o dia
de aniversário da Canção Nova São José dos Campos, que será comemorado
anualmente no dia 21 de julho. Então, senhor presidente, senhores vereadores, a
comunidade Canção Nova é uma comunidade carismática católica, fundada pelo
Monsenhor Jonas Abib em 1977. Ela inclusive é reconhecida pelo Pontifício Conselho
para os Leigos por todo o trabalho que ela já fez durante todo esse tempo. O termo
Canção
Nova
corresponde,
senhores
vereadores,
ao
Cântico
Novo.
Em 21 de julho de 2002, a Canção Nova veio para São José dos Campos
com a missão de evangelizar e anunciar Jesus. Com o objetivo de minimizar as
desigualdades sociais, a Comunidade foca no trabalho de reintegração social, cultural,
artístico, saúde, assistência social em defesa da dignidade humana e transformando a
realidade dos seus atendidos. A nossa cidade também abriga diversas estruturas da
Canção Nova, como a Casa de Missão, que é um espaço dedicado para a evangelização;
emissora de rádio de cunho educativo, onde são veiculados programas jornalísticos, de
proteção ambiental e de ensinamentos do evangelho; e também a sua loja para
comercialização dos seus produtos. Então, senhores vereadores, a comunidade Canção
Nova é reconhecida no Brasil todo, tem um trabalho internacional inclusive. Como foi dito
aqui na justificativa, faz um belíssimo de um trabalho também social, de acolhimento a
diversas famílias, mulheres inclusive. E será importante para essa Casa o
reconhecimento de quando ela aqui chegou, chegou de uma maneira muito simples,
como é de seu feitio. Comunidade Canção Nova nasceu de uma inspiração divina e aos
poucos foi ganhando terreno, foi ganhando espaço e foi construindo um belo de um
legado. Então, nada mais justo que numa semana que nós comemoramos também o
aniversário de São José dos Campos, nós poderemos também comemorar também nessa
data... nesta semana, o aniversário da Comunidade Canção Nova aqui em São José dos
Campos. Então, diante dessa breve exposição, eu solicito para todos os vereadores para
que votem favoravelmente para que o município reconheça e coloque no calendário essa
homenagem a essa comunidade, que tão bem traz para o nosso povo e, como eu disse,
eu creio que tem muito a fazer. Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo,
a Comunidade Canção Nova é chamada a nos ajudar bastante. Obrigado, senhor
presidente!”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o processo.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.”
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O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por
unanimidade.”
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Às 17h10min encerrou-se o processo de votação.
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a
vereadora... Questão de ordem a vereadora Amélia Naomi.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, só para avisar o pessoal da Apeoesp,
os professores, no Facebook da vereadora Juliana Fraga e o meu, nós vamos postar a
fala do Dieese, que fala aquele estudo... é 20 minutos, tá? A gente não fez nenhum corte,
mas para demonstrar que é possível a emenda de vocês ser aprovada porque dinheiro a
Prefeitura tem e muito no caixa. Então, nós estamos lá colocando a fala da Bebel,
abertura e o Dieese, né? Então, tanto no meu Face como da vereadora Juliana. Daqui
uma meia hora vocês podem pegar lá e demonstrar para todos os vereadores. Nós
apresentamos as emendas e esperamos que seja aprovada as emendas, tá bom?”
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos a um minuto
de silêncio a pedido do vereador Fernando Petiti, vereador Marcelo Garcia, vereadora
Amélia Naomi, vereador Dr. José Cláudio, pelo passamento do senhor Márcio Cunha do
Nascimento, Sebastiana Severina de Brito e doutor Paulo Recco.”
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da senhora Sebastiana Severina de Brito, do senhor Márcio Cunha
do Nascimento e do doutor Paulo Recco.
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 17h11min.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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