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LDO de Paulínia prevê redução de verba para saúde e educação 

por Rose Guglielminetti 

 

 

A Câmara de Vereadores de Paulínia aprovou a LDO (Lei de Diretrizes e Orçamento) da cidade com 
uma estimativa de queda de 8% na receita para o ano que vem. O projeto do Executivo aponta como 
risco fiscal o baixo crescimento econômico. A previsão é de arrecadar R$ 1,4 bilhão em 2020. Com 
isso, educação e saúde vão ser impactadas de forma negativa com esse orçamento. 
Segundo a proposta aprovada, a Secretaria da Saúde deve receber R$ 368 milhões em 2020. Neste 
ano, o valor é de R$ 379 milhões, uma redução de 2,9%. Já a Secretaria de Educação ficará com R$ 
398 milhões em 2020, ante R$ 422 milhões neste ano – redução de 5.68%. A proposta prevê R$ 87,8 
milhões para obras e serviços públicos. 

Os parlamentares fizeram mudanças no texto como a redução do limite de 12% para 7% que o 
governo municipal tem de remanejar os recursos. Também diminuiu de 25% para 10% o limite de 
gastos que poderão ser transferidos dentro de uma mesma secretaria. 

Também foi aprovado na LDO a reserva de 0,5% da receita corrente líquida para que a Câmara 
defina o destino. São as chamadas emendas impositivas em que cada parlamentar terá o direito de 
escolher onde será destinado parte dessa verba. 
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Com arrecadação menor, Saúde e Educação de Paulínia terão 

verbas reduzidas em 2020 
Por  Redação 

20 de julho de 2019 

 

LDO para o ano que vem foi aprovada em sessão extraordinária realizada na manhã desta 

sexta-feira, 19 

As pastas de Saúde e Educação de Paulínia terão a verba reduzida no ano que vem. Isso é 

o que prevê a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) aprovada pelos vereadores durante as 

duas sessões extraordinárias realizadas na manhã da última sexta-feira, 19, na Câmara 

Municipal. 

A LDO estabelece metas e parâmetros para os gastos públicos para o ano seguinte, 

servindo de base para a futura votação do Orçamento anual. A Prefeitura estima receita de 

R$ 1,421 bilhão, cerca de 8% menor que a de 2019. O documento aponta como risco fiscal 

o baixo crescimento econômico. A Secretaria da Saúde deve receber R$ 368 milhões (ante 

R$ 379 milhões neste ano) e a Secretaria de Educação também terá redução, de R$ 422 

milhões para R$ 398 milhões em 2020. Foram separados R$ 87,8 milhões para obras e 

serviços públicos. 
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Os vereadores concordaram com o texto, mas incluíram dois pontos relevantes. Um deles 

reduz o limite que o governo municipal tinha para remanejar recursos: se a ideia era 

permitir a transferência de 12% das despesas entre uma secretaria e outra, por exemplo, o 

percentual caiu para 7%. Da mesma forma, só 10% dos gastos poderão ser transferidos 

dentro de uma mesma secretaria, e não mais 25%. 

Também entrou na LDO a anotação de que a Câmara, por lei de 2017, tem o poder de 

definir o destino de 0,5% da receita corrente líquida do município. Na prática, cada 

parlamentar terá o direito de escolher para onde vai parte dessa verba, por meio das 

chamadas emendas impositivas. 

Além da LDO, um pacote de novos projetos de lei foi aprovado durante os trabalhos. Os 

vereadores decidiram criar um documento para identificar autistas. A Carteira de 

Identificação do Autista deve disponibilizar gratuitamente um documento com endereço e 

contatos de familiares de toda pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA). Para os autores do projeto, Du Cazellato e Edilsinho Rodrigues (PSDB), a iniciativa 

vai facilitar a localização de autistas, em caso de desaparecimento, e garantir direitos a 

esse público, podendo acelerar atendimentos em instituições públicas e privadas. 

Na área da educação, devem ser obrigatórias câmeras de monitoramento e segurança nas 

dependências e nos arredores das escolas municipais de educação infantil e de ensino 

fundamental. O número de equipamentos dependerá do número de alunos e funcionários 

de cada instituição, e ainda será preciso regulamentar por quanto tempo as imagens 

devem ficar armazenadas. 

Outra novidade é a preferência no transporte coletivo a idosos, grávidas, mulheres com 

crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Todos os bancos 

deverão entrar na regra. O autor, vereador José Soares (PRB), considera a mudança 

fundamental para garantir acessibilidade e amenizar dificuldades cotidianas desse público, 

principalmente em horários de pico. 

Com a votação dos projetos, tem início o recesso parlamentar. As atividades 

administrativas funcionam normalmente, porém as sessões retornam no dia 6 de agosto. 
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Contratos e processos da saúde de Paulínia serão auditados 
Por  Redação 

 - 

19 de julho de 2019 

 

Os vereadores de Paulínia que compõe a Comissão Especial de Inquérito (CEI) nº 02/2019 

criada para apurar denúncias e investigar supostas irregularidades na área da saúde do 

município vão agora auditar contratos e processos da pasta. A informação foi divulgada 

pela Câmara esta semana. 

Os parlamentares que conduzem os trabalhos, Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) presidente; 

Luciano Ramalho (PP) secretário; Xandynho Ferrari (PSD) vice-presidente; José Soares 

(PRB) relator e Edilsinho Rodrigues (PSDB) sub-relator, vão analisar documentos referentes 

aos últimos 10 anos. 

A Comissão já traçou um plano de trabalho para evitar a distorção de seus objetivos 

investigatórios e se reuniu com conselheiros do Conselho Municipal de Saúde para explanar 

o andamento dos trabalhos, onde a CEI encontra-se na fase de contratação de Assessoria e 

Auditoria para análise técnica, suporte técnico e jurídico. 
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A contratação se faz necessário para dar andamento aos trabalhos da comissão, pois serão 

auditados todos os contratos e certames licitatórios do período (últimos 10 anos), que 

envolve aproximadamente 3.600 (três mil e seiscentos) contratos em execução e 

executados, contratos emergenciais, contratos de prestação de serviços, convênios 

celebrados, compras de remédios, compras diretas, locações de imóveis e equipamentos, 

entre outros. 

Todo o andamento do processo pode ser acompanhado através do 

link https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=102524. 
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Para equilibrar contas públicas, Loira protocola “Programa de Demissão 
Voluntária” na Câmara 
Por  Redação 

 - 

 24 de julho de 2019 

O chefe do Executivo paulinense, Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), enviou à Câmara de 

Vereadores o Projeto de Lei 51/2019 (PL-51), que institui o Programa de Desligamento 

Voluntário (PDV) da administração municipal. De acordo com o texto, o prefeito interino 

pretende “propiciar o equilíbrio das contas públicas”. 

O Projeto já está em tramitação e aguarda parecer das comissões da Casa de Leis. O 

documento prevê incentivos como indenização correspondente a uma remuneração mensal 

por ano trabalhado, até o limite de R$ 50 mil, aos servidores que solicitarem desligamento 

da administração. Dessa forma, os interessados poderão solicitar à Secretaria de Recursos 

Humanos a simulação à adesão ao 

Programa para saber 

aproximadamente o valor 

indenizado a receber. 

Poderão participar funcionários 

celetistas, estatutários, servidores 

aposentados, que ainda estejam 

trabalhando, que estejam 

afastados em virtude de licença de 

saúde, em estágio probatório e 

outros. 

 

 

 

 

 

DATA: 24/7/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: PROJETO DE LEI/ SERVIDORES/ DEMISSÃO VOLUNTÁRIA  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/para-equilibrar-contas-publicas-loira-protocola-
programa-de-demissao-voluntaria-na-camara/ 
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[Contas] 
Prefeito interino prepara programa de demissão voluntária 
Projeto de lei que cria o PDV deu entrada na Câmara; proposta é oferecer ao servidor 
que aderir ao plano um salário para cada ano trabalhado 

24 jul 2019 – 17h05 

 

Vista aérea do prédio do Paço Municipal de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’ (Foto: Divulgação) 

O prefeito interino Loira (DC) preparou um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) para 
tentar colocar em ordem os gastos da Prefeitura com a folha de pagamento. O projeto de lei foi 
protocolado na Câmara Municipal e deverá ser apreciado pelos vereadores após o recesso 
parlamentar de meio de ano, a partir do dia 6 de agosto. 

O PDV é de âmbito do Poder Executivo e só entrará em vigor após sua aprovação em duas sessões 
na Câmara, promulgação pelo prefeito interino e publicação no Semanário Oficial. O governo 
provisório pretende incentivar a adesão ao plano oferecendo ao servidor que pedir demissão 
voluntária um salário para cada ano trabalhado na Prefeitura até o limite de R$ 50 mil. A partir de 
sua vigência, servidores dos quadros das 21 secretarias municipais terão prazo de 90 dias para aderir 
ao programa. 

A Prefeitura tem atualmente cerca de 4,1 mil servidores ativos, de acordo com o Censo 
Previdenciário do Servidores Públicos do Município de Paulínia 2019, e gasta cerca de R$ 64,3 
milhões por mês do dinheiro dos contribuintes para pagar o funcionalismo público. Segundo o 
governo interino, o PDV foi pensando para proporcionar aos servidores que não estão mais felizes 
trabalhando junto à Administração. O público-alvo é de servidores aposentados e celetistas. 

DATA: 25/7/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: PROJETO DE LEI/ SERVIDORES/ DEMISSÃO VOLUNTÁRIA  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/07/24/prefeito-interino-prepara-programa-de-
demissao-voluntaria/ 
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“A princípio a Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura estuda que cerca de 100 funcionários 
estariam interessados em aderir ao PDV, o que representaria impacto na folha de pagamento, 
gerando economia aos cofres municipais”, informou em nota o governo provisório. No entanto, não 
esclareceu quanto pretende futuramente economizar com gasto de pessoal com essa medida. 

As despesas da Prefeitura com a folha de pagamento ultrapassaram o limite prudencial de despesa 
com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 51,3% da receita. Esse, inclusive, foi 
um dos motivos que emperram na Câmara de Vereadores a incorporação do abono de R$ 1 mil ao 
salário base dos servidores e, na Prefeitura, a implantação total do Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos (PCCV) da categoria. 

A implantação do PDV e pagamento das indenizações custarão R$ 15.311.426,94 aos cofres 
públicos. Segundo a Prefeitura de Paulínia, a base de cálculo para o impacto financeiro do programa 
na receita do Município foi feito pelo número de aposentados que se encontram em atividade, 
embora não tenha esclarecido quantos deles seguem trabalhando no Município. “Utilizou-se destes 
dados, pois contemplam com maior tempo de serviço e também maiores salários”, explicou o 
governo. 

Poderão aderir ao PDV: 

 os servidores públicos municipais submetidos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS), incluindo os que usufruem do abono de permanência e aos celetistas que 
continuam trabalhando vinculados ao RGPS; 

 estejam afastados em virtude de licença para tratamento de saúde; 
 não tenham sido condenados à perda do cargo efetivo ou emprego público por decisão judicial transitado em 

julgado; 
 aqueles afastados sem vencimentos; e 
 aos que estão em estágio probatório. 

Por outro lado, fica vetada a participação dos servidores nas seguintes situações: 

 contrato por tempo determinado e processo seletivo; 
 ocupantes de cargo em comissão; 
 exonerados ou dispensados por iniciativa da Administração – Processo Administrativo Disciplinar (PAD); 
 aos que requereram exoneração antes da vigência do PDV; 
 aqueles que venham a ser exonerados ou dispensados para assumir outro cargo, função ou emprego público 

na Administração municipal; 
 aos que estiverem respondendo a processo administrativo disciplinar ou sindicância, ou sejam réus em ação 

popular ou civil pública; 
 aos que tiverem sido condenados por decisão judicial transitada em julgado que tenha decidido pela perda do 

cargo ou emprego público; e 
 aos servidores que completarem 12 meses antes da aposentadoria compulsória. 

O servidor que aderir ao PDV terá direito a receber: 

 a uma indenização em valor correspondente a uma remuneração mensal por ano efetivamente trabalhado, 
até o limite de R$ 50 mil; 

 além do saldo do salário, férias proporcionais, acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional; 
 a movimentação na conta vinculada do empregado público no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

não incide nas hipóteses da presente lei, devendo seguir as regras próprias contidas na Lei nº 6.036, de 11 de 
maio de 1990. 
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Paulo Navarro volta 2 meses depois ao governo transitório de Loira 
 

Após sair do Paço ‘para cuidar de projetos particulares’, retorna ao mesmo cargo de 
secretário municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito 

25 jul 2019 – 23h40 

 

Paulo Eduardo Navarro, secretário municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito (Foto: Divulgação) 

O prefeito interino de Paulínia, Loira (DC), voltou a nomear Paulo Eduardo Navarro 
secretário municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito. Navarro havia deixado o cargo há 
cerca de dois meses para “cuidar de projetos particulares” e retornou nesta semana para a 
mesma função no governo provisório. 
 
O decreto de Loira nomeando pela segunda vez Paulo Navarro para o mesmo cargo foi 
publicado na edição desta quinta-feira (25) do Semanário Oficial de Paulínia com data de 
terça (23). Desde quando saiu para cuidar de projetos particulares, conforme informou à 
época a assessoria de imprensa da Prefeitura, no último dia 22 de maio, o cargo era 
ocupado interinamente por Geise de Fátima Piva Vilela. 
 
Navarro foi um dos primeiros a serem nomeados para o primeiro escalão de Loira desde a 
primeira tentativa frustrada do atual interino em assumir a principal cadeira do Paço 
Municipal “Palácio Cidade Feliz”, no início deste ano.  
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Dessa vez, retorna para um governo transitório com data de validade até o dia 4 de 
outubro, quando deverá assumir o escolhido na eleição suplementar de Paulínia do 
próximo dia 1º de setembro. 
 
As baixas 

 Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Elizaman de Jesus Lopes; 
 Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Yasmin Oliveira da Silva; 
 Secretário municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, Paulo Eduardo Navarro; 
 Secretário municipal de Administração, Washington Carlos Ribeiro Soares; 
 Secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Marshal de Souza Lucizano; 
 Secretário municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Márcio Rosa 

Santos; 
 Secretário municipal dos Negócios Jurídicos, Fábio José Martins; e 
 Secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, José Marcelo Inácio. 
  

Os titulares 
 Secretário Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, Paulo Eduardo Navarro; 
 Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ademir da Silva; 
 Secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Leonardo Viu Torres; 
 Secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Miroslava Liliane Franklin da 

Cunha; 
 Secretário municipal de Administração, Fábio José Martins; 
 Secretária municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Débora 

Cristina de Jesus Mileo; 
 Secretário municipal de Esportes, Jean Cesar Fulgêncio Ferreira; 
 Secretário municipal de Saúde, Luís Carlos Casarin; 
 Secretário municipal de Recursos Humanos, Cleide de Andrade; 
 Secretário municipal de Habitação, Antonio Rubens Toreti; 
 Secretária municipal de Cultura, Malba Virgínia Aragão; 
 Secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Maike Samuel de Souza; 
 Secretário municipal de Educação, Wislaldo Queiroz de Souza; 
 Secretário municipal de Turismo e Eventos, Marcelo Aguiar da Silva; 
 Secretário municipal de Governo, Carlos Alberto Coelho, o Grilo; 
 Secretário municipal de Planejamento e Controle Urbano, Agnaldo Campos; 
 Secretário municipal de Segurança, Cicero Luiz de Brito; 
 Secretário Municipal de Finanças, Nilson Bonome; e 
 Secretário municipal de Transportes, Laércio Aparecido Giampaoli. 
  

Secretaria sem titular na pasta 
 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, ocupada interinamente por Ademar 

Silveira Palma Junior; 
 Secretaria Municipal dos Negócios da Receita, ocupada interinamente José Luiz da 

Silv 
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Convenções de partidos definirá os candidatos a prefeito de Paulínia 
Por  Redação 

23 de julho de 2019 

Legendas estão correndo para organizar o evento político dentro do prazo estipulado 

pelo TRE-SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara de Paulínia recebe a maioria das convenções de diretórios municipais                                                            

 

De olho na cadeira de prefeito de Paulínia, os diretórios de partidos que pretendem 

concorrer às eleições suplementares de Paulínia já organizam as convenções municipais 

para definir a chapa que aparecerá nas urnas no dia 1º de setembro de 2019. Alguns 

partidos optaram em realizar a convenção no último dia do prazo, 30 de julho, para 

analisar os adversários e traçar estratégias mais eficazes. 

Os paulinenses conhecerão todos candidatos até terça-feira da próxima semana, 30/07. O 

próximo passo será registrar a candidatura, que poderá ser efetivada até 02 de agosto no 

Cartório Eleitoral de Paulínia. A partir do dia seguinte, 03, é autorizada a propaganda 

eleitoral, que acontece até o dia anterior ao pleito, sábado, 31 de agosto. 

DATA: 23/7/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ CONVENÇÕES DE PARTIDOS  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/convencoes-de-partidos-definira-os-candidatos-a-
prefeito-de-paulinia/ 
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Confira as datas e locais das legendas que já divulgaram suas convenções: 

Partido Dia Local 

PSDB 26/7 Câmara de Paulínia 

PL 27/7 Câmara de Paulínia 

PSOL 27/7 Câmara de Paulínia 

PRTB 28/7 
Rua Áustria, n° 223 – Jardim 

Europa 

PSL 28/7 
Avenida Nações Unidas, 93 – Vila 

Bressani 

PTB 28/7 Câmara de Paulínia 

MDB 28/7 Câmara de Paulínia 

PT 29/7 Câmara de Paulínia 

AVANTE 30/7 TransOceanic Hotel Paulínia 

PV 30/7 Câmara Paulínia 

PPS 30/7 Câmara de Paulínia 

PSD 30/7 Câmara de Paulínia 
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[Tampão] 
Partidos começam a definir seus candidatos e as coligações 
Prazo para convenções partidárias vai desta quinta-feira até o dia 30; eleição 
suplementar de Paulínia ocorre no dia 1º de setembro 

25 jul 2019 – 5h30 

 

Paulinense escolherá um novo prefeito e vice no próximo dia 1º de setembro (Foto: Divulgação) 

Atemporada de convenções dos partidos políticos destinadas a deliberar sobre coligações e definir 
os candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito para eleição suplementar em Paulínia está aberta. 
A escolha do novo chefe do Executivo para um mandato-tampão até o dia 31 de dezembro de 2020 
na cidade tem data marcada para o dia 1º de setembro. 

O prazo para a realização de convenções vai desta quinta-feira (25) até o próximo dia 30. É neste 
período que os eleitores conhecerão quem de fato disputará os cargos de prefeito e vice e quais 
partidos se juntarão para disputar o “Palácio Cidade Feliz”. Os registros das candidaturas serão feitos 
até 2 de agosto. A propaganda eleitoral começa no dia seguinte.  A posse do prefeito e vice-prefeito 
eleitos deve ocorrer até o dia 4 de outubro. 

Vários partidos já publicaram editais convocando seus correligionários com direito a votos para a 
definição dos candidatos e das coligações. A maioria das convenções deverá ocorrer no plenário ou 
plenarinho da Câmara de Paulínia, mas há reuniões marcadas em outros locais, como hotéis da 
cidade.  

 

DATA: 25/7/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ CONVENÇÕES DE PARTIDOS  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/07/25/partidos-comecam-a-definir-seus-
candidatos-e-as-coligacoes/ 



   RESUMO DA SEMANA  |  20 

 

 

Confira abaixo as datas das convenções. 

 26/jul 

– PSDB 

 27/jul 

– PL, PSOL, PMB e PSC 

 28/jul 

– PRTB, PSL, PTB e MDB 

 29/jul 

– PT 

 30/jul 

– AVANTE, DC, PV, PPS e PSD 

 

 

 

 

 

 

 

   * MAIS SOBRE O ASSUNTO 
   

  Aberta temporada de convenções para eleição suplementar de Paulínia 

     DATA: 24/7/2019 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
   https://blogdarose.band.uol.com.br/aberta-temporada-de-convencoes-para-eleicao-suplementar-de- 
    paulinia/ 
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IMPASSE: PSDB Estadual intervém no Diretório de Paulínia e 

convenção é incerta 
Por 

 Redação 

 - 

 26 de julho de 2019 

Intervenção foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 25/7 pela executiva 

estadual. Agora, data da convenção do partido está indefinida 

 

Marco Vinholi, presidente estadual do PSDB, determinou a intervenção no diretório do 

partido em Paulínia 

 

Se o eleitor paulinense já estava em dúvida sobre o rumo do PSDB municipal para as 

eleições suplementares de Paulínia, a situação ficou ainda pior na tarde desta quinta-feira, 

25/7, quando a direção estadual da legenda destituiu o então presidente, Sergio Adriano 

Zanovelo, e assumiu o comando do partido, mas não deixou claro como será a participação 

tucana no pleito que acontece dia 1º de setembro. A convenção que seria nesta sexta-feira, 

26, foi cancelada. 

DATA: 26/7/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ CONVENÇÃO DE PARTIDO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/impasse-psdb-estadual-intervem-no-diretorio-de-
paulinia-e-convencao-e-incerta/ 
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Membros do diretório municipal questionam Marco Vinholi, presidente estadual do partido, 

sobre a intervenção, já que na segunda feira, 22/7, uma comitiva de Paulínia esteve em 

seu gabinete e, segundo informações do vereador Edilsinho Rodrigues, líder de bancada da 

Câmara, Vinholi havia confirmado a legitimidade da convenção e reforçado que a escolha 

do candidato seria uma decisão municipal, não havendo interferência estadual. 

Agora, a comissão interventora que está comandando o partido em Paulínia estuda uma 

nova data para realizar a convenção, mas não sinalizou quem será o candidato. 

ENTENDA 

Os boatos sobre a “queda de braço” dentro do partido tucano foram confirmados com a 

intervenção estadual. De um lado, o ex-presidente Sergio Zanovelo, que segundo 

informações de correligionários mais próximos, pleiteava a coligação da legenda com o 

PPS, de Tuta Bosco. A intenção era formar uma dobradinha (Tuta prefeito e Zanovelo vice) 

para a eleição suplementar. 

Do outro lado, os demais membros da executiva, que sinalizaram a preferência pela 

candidatura própria do partido com o apoio à Du Cazelatto, nome forte da legenda em 

Paulínia. Com a falta de entendimento entre as partes, houve a intervenção. 

Mesmo assim, há quem diga ainda que a “queda de braço” não teve nada a ver com a 

destituição do presidente local. Segundo alguns correligionários tucanos, a interferência no 

partido foi proposta pelo ex-prefeito José Pavan Júnior, que chegou a anunciar sua intenção 

ao pleito, mas está impedido pela Justiça Eleitoral. Dessa forma, a intenção seria lançar 

sua esposa, Lucila Pavan, ao cargo. Para isso, contaria com o apoio do deputado estadual 

Cauê Macris, considerado influente na executiva estaudal. 

O Notícias de Paulínia tentou contato com a comissão interventora e com o presidente 

estadual, para mais informações, mas até o fechamento desta reportagem, não houve 

retorno. 

 

   * MAIS SOBRE O ASSUNTO 
   

  PSDB de Paulínia sofre intervenção e convenção de amanhã é cancelada  

    DATA: 25/7/2019 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  |  PÁGINA:  
   http://correiopaulinense.com/novo/index.php?pg=noticia&p=2390 
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DATA: 20/7/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: ARTIGO: NOVA ELEIÇÃO  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/index.php?pg=noticia&p=2386 

 

 
 

 

Velhos e novos candidatos, novas e velhas promessas batem à porta 
 

Da Redação - 21/07/2019 22:07:29 

 

Quantos já prometeram tudo e mais um pouco? 

 

Todo mundo já sabe que a primeira eleição suplementar para Prefeito e Vice-
Prefeito de Paulínia acontecerá dia 1º de setembro, conforme decidiu o Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), segunda-feira (15). Agora todo mundo 
aguarda ansiosamente pela lista oficial de candidatos aos cargos mais cobiçados 
do Poder Executivo Municipal. As convenções partidárias, que deverão ocorrer 
entre os dias 25 e 30 deste mês, dirão quantos vão disputar e quem serão eles. 
 
Aparentemente alguns nomes já estão definidos, mas é preciso aguardar a 
martelada oficial dos partidos, pois, na política não existe o impossível.  Por outro 
lado, independentemente de candidato ou partido, a agenda política da inédita 
campanha fora de época em Paulínia é mais do que previsível.  
 
A saúde será a principal bandeira de todos os candidatos.  Vão 
prometer acabar com a falta de remédios, zerar as filas de consultas, exames e 
cirurgias, informatizar o setor, entregar a parte nova do hospital, reformar 
UBSs, contratar mais pessoal, adquirir mais ambulâncias, e por aí vai. 
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Na educação, não faltará mais professores, todas as escolas terão monitoramento 
eletrônico, os prédios serão reformados, uniformes e materiais escolares 
entregues em dia, estudantes serão transportados por ônibus novos e a merenda 
escolar será melhor e mais barata para o município. 
 
No entanto, desta vez, as duas áreas mais exploradas em época eleitoral devem 
dividir o protagonismo com “trânsito, funcionalismo e contas públicas”, temas 
confirmadíssimos nos palanques da corrida suplementar, que começa dia 3 de 
agosto. A construção da Ponte sobre o Rio Atibaia, apontada como solução de 
todos os problemas da mobilidade urbana municipal, voltará com tudo. Não será 
surpresa e muito menos motivo de espanto algum candidato prometer erguê-la 
em tempo recorde.  
 
Os votos dos quase seis mil servidores públicos municipais, entre ativos e 
aposentados, mais do que nunca, serão desejados feito prêmio da Mega-Sena. 
Criação de algum benefício para compensar a perda do 14º salário, 
enquadramento da folha de pagamento à LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
para viabilizar a incorporação do abono de R$ 1mil e novos Planos de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos (PCCVs) devem ser as principais promessas dos 
candidatos para a categoria.  
 
A palavra auditoria já virou praticamente slogan de um pré-candidato ao 
mandato-tampão e, se depender dos demais, tem tudo para ser uma das mais 
ouvidas na campanha política suplementar. Traduzindo, a promessa é abrir 
a “caixa-preta” da prefeitura e mandar para os tribunais todos que, 
supostamente, fizeram mau uso do dinheiro público.  
 
Principalmente os contratos dos chamados serviços continuados como, por 
exemplo, merenda escolar, transporte público, limpeza e coleta de lixo, serão 
devassados, doa a quem doer, segundo os que já pregam “auditoria nas contas 
públicas municipais”.  
 
Entretanto, muitos eleitores paulinenses vêm deixando claro que esse tipo de 
promessa só terá algum crédito se o candidato não tiver rabo preso com nenhum 
ex-prefeito da cidade. Aí, vem a pergunta: qual deles não tem? Isso, vamos saber 
quando a campanha começar. 
 
Foto: Reprodução/chargesbruno.blogspot.com 
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DATA: 24/7/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO | PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 23/7/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: ATROPELAMENTO NA SP-33 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/07/23/atropelamento-com-morte-chama-
atencao-para-falta-de-passarela/ 

 

 

 
 

 

Atropelamento com morte chama atenção para falta de passarela 
 
Km 127+500 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trecho que corta 
Paulínia, é ponto de travessia para trabalhadores 

23 jul 2019 – 17h19 

 

Local onde aconteceu atropelamento e morte da trabalhadora Jaqueline Pereira (Foto: Divulgação) 

A morte por atropelamento da jovem Jaqueline Pereira a caminho do trabalho no final da 
madrugada desta segunda-feira (22), além de comoção e consternação, trouxe à tona nas redes 
sociais um pedido para construção de passarela no Km 127+500 da Rodovia Professor Zeferino 
Vaz (SP-332). Para muitos, a travessia sobre a via poderia ter evitado o acidente com a moça de 
22 anos. 
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Vanuza Milanez lembrou que o pai dos filhos dela já morreu neste mesmo ponto da 
rodovia, em frente à empresa Syngenta, onde Jaqueline Pereira trabalhava desde maio de 
2018 e seguia antes de ser atropelada por ambulância da Prefeitura de Artur Nogueira, às 
5h50, na pista sentido Campinas. Luzia Oliveira ressaltou que muitos atravessam a pista 
naquele local para ir ao trabalho. 

 

A Concessionária Rota das Bandeiras, que administra o Corredor Dom Pedro de rodovias, o 
que inclui a Zeferino Vaz, informou nesta terça-feira (23) que, conforme previsto no 
contrato de concessão firmado junto ao governo do Estado, “não há a previsão para a 
implantação de uma passarela naquele ponto”, no Km 127+500, onde trabalhadores 
atravessam diariamente para ir ao serviço. 

 

A Rota das Bandeiras destacou que desde o início da concessão do Corredor Dom Pedro 
reduziu 75% o número de atropelamentos na Zeferino Vaz. “Em 2010, primeiro ano 
completo do Corredor Dom Pedro sob administração da Rota das Bandeiras, aconteceram 
16 atropelamentos na SP-332, nos seis primeiros meses do ano. Neste ano, foram quatro 
atropelamentos”, ressaltou em nota. Em 2018, de janeiro e junho, a rodovia teve três 
atropelamentos. 

 

De acordo com a concessionária, desde que administra o Corredor Dom Pedro esse é o 
segundo acidente registrado na região onde Jaqueline morreu. “Da primeira vez, a vítima foi 
atingida por uma motocicleta e teve ferimentos leves”, esclareceu.  
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A Rota das Bandeiras garantiu que já construiu oito passarelas na Zeferino Vaz e demoliu e 
reformou outras quatro para atender os padrões atuais de acessibilidade. 
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DATA: 21/7/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10  
PÁGINA: A10  
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DATA: 25/7/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ LAGOA DO JOÃO ARANHA  
PÁGINAS: CAPA E 4  
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DATA: 20/7/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 8  
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DATA: 20/7/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA 
LIBERAL  
ASSUNTO: MEIO 
AMBIENTE 
PÁGINA: 3 
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DATA: 25/7/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: JUSTIÇA/ OPERAÇAO CURRICULUM VITAE  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2389 

 
 
 
 

 

Tribunal de Justiça manda soltar dois presos 
da operação “Curriculum Vitae” 
 

Da Redação  - 25/07/2019 17:07:17 

 

A operação que apura "atentado contra a liberdade de trabalho" foi deflagrada em maio último 

 

O juiz da 1ª Vara Criminal de Paulínia já expediu os alvarás de solturas de Daniel  
Freire da Silva e José Augusto dos Santos Filho 
 
Terça-feira (23), a turma julgadora da 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) decidiu, por unanimidade, libertar Daniel Freire da Silva e José Augusto dos 
Santos Filho. Eles foram presos dia 5 de junho pela operação “Curriculum Vitae”, deflagrada 
pela Polícia Civil de Paulínia na primeira quinzena de maio. A Civil indiciou 39 pessoas, mas 
somente 11 foram denunciadas pelo Ministério (MP) e se tornaram réus. 
 
Para o relator do caso no TJ-SP, desembargador Leme Garcia, não teria sentido os dois 
acusados continuarem presos, enquanto todos os outros réus estão soltos, cumprindo 
apenas medidas cautelares impostas pela Vara Criminal de Paulínia.  “Desta forma, as 
circunstâncias do caso são favoráveis à revogação da prisão preventiva dos pacientes, 
mediante a imposição das mesmas medidas cautelares estabelecidas [...] para parte dos 
corréus”, diz o voto do magistrado. 
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O juiz Bruno Luiz Cassiolato, da 1ª Vara Criminal de Paulínia, já expediu e caminhou os 
alvarás de soltura para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Campinas, onde Silva e 
Filho estavam recolhidos. 
 
Segundo a polícia e o MP, os acusados integravam um suposto grupo que conseguia 
empregar trabalhadores de Paulínia e Cosmópolis nas empresas terceirizadas da Refinaria 
de Paulínia (Replan), mediante ameaça e coação. Todos negam as acusações.   
O Correio apurou que nove dos onze réus já se defenderam por escrito.  Após o 
recebimento de todas as defesas, o processo entrará na fase de depoimentos. Não há 
previsão para julgamento do mérito. 
 
Foto: Reprodução/TVB Record  
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DATA: 
26/7/2019 
VEÍCULO: 
CORREIO 
POPULAR 
ASSUNTO: 
ECONOMIA/ 
RMC  
PÁGINA: A4 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 19 a 25/7/2019 

PÁGINA: www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/ 

 

NOTÍCIAS 
 

 

Apenas quem transferiu título até 3 de abril pode votar na eleição 
suplementar  
25 de julho de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

Moradores de Paulínia voltarão às urnas no dia 1º de setembro para escolha de prefeito e vice, com 
mandato até dezembro de 2020. A Justiça Eleitoral informou nesta quinta-feira (25/7) que, nos casos 
de eleitores que mudaram recentemente o domicílio para Paulínia, não poderão votar aqueles que 
fizeram a transferência depois do dia 3 de abril de 2019 […] 

 

Volta do projeto Canarinho pode empregar terceira idade, defende Du 
Cazellato  
25 de julho de 2019/em Imprensa /por camarapaulinia 

O extinto Projeto Canarinho, responsável pelo transporte escolar de centenas de alunos da cidade, foi 
pioneiro na inserção de profissionais da terceira idade no mercado de trabalho. É o que diz o 
vereador Du Cazellato (PSDB) ao sugerir que o governo municipal retome a iniciativa, para 
beneficiar tanto os cidadãos jovens como os mais experientes […] 
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Policial morto em assalto pode ser homenageado com nome de rua  
24 de julho de 2019  

O vereador Danilo Barros (PR) sugeriu que a rua 4 do Condomínio Raízes seja batizada em nome do 
policial militar Idelson Matias do Nascimento, morto durante um assalto em 2018, aos 38 anos. A 
Indicação 776/2019 foi apresentada ao governo municipal, pois somente a Prefeitura pode apresentar 
projeto de lei para denominar vias públicas. […] 

 

Complexo Vicente Amatte precisa ter vigilância para evitar danos, diz Ney da Van  
23 de julho de 2019  

Atos de violência, vandalismo e mau uso das instalações do Complexo Vicente Amatte, no centro de 
Paulínia, fizeram o vereador Ney da Van (PMN) sugerir que a Prefeitura escale equipe fixa de 
vigilância no centro de esportes. “Tem chegado ao nosso conhecimento informações de que 
servidores desta unidade vêm sofrendo desconforto por parte de indivíduos […] 

 

Zé Coco questiona falta de medicamentos de uso contínuo nas farmácias da rede 
pública  
23 de julho de 2019  

Por meio da Indicação Nº 782/2019, o vereador Zé Coco (PV) solicita informações sobre o 
abastecimento de remédios, principalmente os de uso contínuo, nas farmácias da rede pública. No 
texto da propositura, o parlamentar relata que muitos usuários têm reclamado em seu Gabinete […] 
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José Soares sugere reativação da Sinfônica Municipal  
22 de julho de 2019  

Em Plenário, o vereador José Soares (PRB), apresentou aos colegas Vereadores e População presente 
a Indicação nº 752/2019, que solicita ao Executivo a reativação do Projeto da Banda Sinfônica 
Municipal de Paulínia. […] 

 

Tempo de espera em banco e Código de Posturas têm normas ignoradas, afirma 
Valadão  
22 de julho de 2019  

Muita gente não sabe, mas em Paulínia existe uma lei municipal (2.728/2005) proibindo que 
agências bancárias deixem clientes esperando por mais de 30 minutos na fila. A cidade também 
conta com um Código de Posturas (Lei 1.950/1995), com normas sobre higiene, lixo, despejos 
industriais e sossego público. Apesar dessas exigências, o vereador Fábio Valadão (PRTB) […] 

 

Vereadores aprovam LDO 2020, leis sobre autismo e câmeras em escolas  
19 de julho de 2019  

Um pacote de novos projetos de lei foi aprovado nesta sexta-feira (19/7) na Câmara de Paulínia, em 
duas sessões extraordinárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define gastos para o próximo ano, 
enquanto outra iniciativa obriga que sejam instaladas câmeras de segurança em creches e escolas da 
rede municipal […] 
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Convênio para contratação de alunos universitários, técnicos e 
profissionalizantes é sugestão do vereador João Mota  
19 de julho de 2019  

O vereador João Mota (DC) protocolou na Diretoria Legislativa da Câmara de Paulínia, a Indicação 
nº 727/2019, solicitando ao Executivo a realização de convênio com empresas privadas a fim de 
promover o Programa Estagiário de Casa, que visa facilitar a contratação de alunos universitários, de 
cursos técnicos e profissionalizantes contemplados com a bolsa de estudos. […] 

 


