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DATA: 13/10/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 16ª SESSÃO ORDINÁRIA/ GASTOS PÚBLICOS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/13/camara-mantem-subsidios-de-prefeito-
secretarios-e-vereadores-de-paulinia/ 

 

[Sessão] 
Câmara mantém subsídios de prefeito, 
secretários e vereadores de Paulínia 
Vencimentos dos atuais ocupantes dos cargos e dos próximos que serão eleitos 
no dia 15 de novembro que vem variam entre R$ 7,9 mil e R$ 23,4 mil 

13 out 2020 – 20h31 

 
Vereadores durante a 16ª Sessão Ordinária, que foi realizada na noite desta terça-feira  

(Foto: Divulgação) 

O subsídio de vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais deve continuar 
o mesmo entre 2021 e 2024, conforme proposta aprovada nesta terça-feira (13), em primeira 
discussão. A Câmara de Paulínia votou a legalidade de propostas fixando os valores para a 
legislatura e o mandato que começam no próximo ano. 

Mesmo sem mudança, definir quanto os ocupantes desses cargos vão receber é necessário para 
cumprir a Constituição Federal, a Lei Orgânica e instrução do Tribunal de Contas de São Paulo 
(TCE-SP). A legislação exige a análise antes das eleições municipais. 

O prefeito ganha subsídio de R$ 23.402,45 (teto do município), enquanto os secretários têm 
proventos de R$ 12.386,13 e o vice, de R$ 7.985,61. A Prefeitura afirma que não há impacto 
financeiro aos cofres públicos, conforme o Projeto de Lei 72/2020. 
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Os vereadores recebem hoje R$ 7.287,11, quase 29% do subsídio dos deputados estaduais (o limite 
é 40%). O valor foi definido em 2015 e suspenso após uma ação civil pública do Ministério Público, 
mas voltou a vigorar em junho deste ano porque o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), reverteu a liminar. 

Já em segunda discussão (mérito), foi aprovada a revogação de uma lei de 1990 com uma série de 
restrições à instalação de postos de combustíveis: um estabelecimento, por exemplo, deveria ficar a 
pelo menos 500 metros de distância de outro semelhante. De acordo com a Prefeitura, a regra 
existente viola a livre concorrência. O Projeto de Lei 71/2020 será enviado agora para sanção. 

A 16ª Sessão Ordinária contou ainda com outros dois projetos batizando vias públicas, 50 
Indicações (sugestões à Prefeitura), 29 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações) e duas 
Moções: congratulações à comunidade Nossa Senhora Aparecida, pelo dia de sua padroeira (Zé 
Coco-PSB), e ao projeto social Coração Solidário, pelo trabalho desenvolvido na cidade (Tiguila 
Paes-Cidadania). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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DATA: 16/10/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 16ª SESSÃO ORDINÁRIA/ GASTOS PÚBLICOS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 16/10/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 16ª SESSÃO ORDINÁRIA/ GASTOS PÚBLICOS 
PÁGINA: 10, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 13/10/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 16ª SESSÃO ORDINÁRIA/ GASTOS PÚBLICOS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2602 
 
 

Salários de agentes políticos serão os mesmos até 2024 
 
Da Redação 
13/10/2020 23:10:31 
 

 
Por lei, Legislativo tem que definir próximos salários 

Fixados entre 2015 e 2018, os subsídios pagos a prefeito, vice-prefeito, vereador e 

secretário de Paulínia precisam ser regulamentados para o próximo mandato 
 
 
Na sessão desta terça-feira (13), a Câmara Municipal de Paulínia (CMP) começou a 
votar os projetos de lei 72 e 73/2020, de autoria da Mesa Diretora da Casa, que 
regulamentam os salários de prefeito, vice-prefeito, vereador e secretário 
municipal da cidade para o quadriênio 2021/2024.  
 
De acordo com as propostas, os agentes políticos continuarão recebendo os salários 
que recebem atualmente, até 2024. “Mesmo sem mudança, definir quanto os 
ocupantes desses cargos vão receber é necessário para cumprir a Constituição 
Federal, a Lei Orgânica e instrução do Tribunal de Contas de São Paulo. A 
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legislação exige a análise antes das eleições municipais”, explicou a CMP, por 
meio da assessoria de imprensa.  
 
Atualmente, o prefeito da cidade recebe R$ 23.402,45, o vice-prefeito R$ 7.985,61, e 
os secretários municipais R$ 12.386,13, fixados pelas Leis 3.608, de 27 de dezembro 
de 2017, 3.447, de 7 de julho de 2015, e 3.671, de 20 de dezembro de 2018. Já 
os vereadores recebem R$ 7.287,11, fixados pela Resolução 249, de 26 de junho de 
2015. 
 
No caso dos vereadores, o salário de R$ 7.287,11, aprovado em 2015 e que passou a 
vigorar a partir de janeiro de 2017, estava suspenso desde fevereiro do mesmo ano, 
quando a Justiça local entendeu que o novo valor deveria ter sido fixado por 
meio de projeto de lei, e não por projeto de resolução como ocorreu. No entanto, 
em junho deste ano, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), reformou a decisão e restabeleceu o subsídio dos parlamentares 
paulinenses. 
 
Na votação de hoje (13), os vereadores aprovaram a legalidade dos projetos que fixam 
os subsídios dos agentes políticos. O mérito, que encerra a votação das propostas, 
deve ser analisado na próxima sessão ordinária da Câmara, marcada para o dia 27 
deste mês.  
 
Foto: Divulgação/CMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara de Paulínia vota hoje enquadramento de salário de vereadores; 
prefeito e vice mantêm os mesmos vencimentos 
DATA: 13/10/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-vota-hoje-enquadramento-de-salario-de-
vereadores-prefeito-e-vice-mantem-os-mesmos-vencimentos/ 
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DATA: 16/10/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CAPACITAÇÃO/ CONTRATOS 
PÁGINA: 13, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 09/10/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2600 
 
 
POLÍTICA 

“Adequar e modernizar as escolas”, promete Cardoso 
 

Da Redação 
09/10/2020 15:10:19 

 

 

Renato Cardoso, candidato a prefeito de Paulínia pelo PDT 

Plano de governo do PDT é o penúltimo da série sobre as principais propostas dos candidatos 

a prefeito de Paulínia para áreas públicas mais essenciais 
 

O plano de governo de Renato Cardoso, candidato a prefeito de Paulínia pelo PDT, contempla, além das 
áreas essenciais destacadas abaixo, a saúde animal, comércio e indústria, infraestrutura, agricultura, 
promoção social, funcionalismo público, cultura, turismo, esporte e lazer, meio ambiente, planejamento 
urbano. 

 

No plano, o pedetista promete um total de 31 ações para as áreas de saúde, educação, segurança, 
transporte, mobilidade urbana e emprego, dentre elas, “adequar e modernizar as escolas” da rede 
municipal de ensino”, “integrar e informatizar” a saúde, e “garantir transporte público de qualidade, seja 
ele táxi, vans, ônibus ou oriundo de APPs”. 



   RESUMO DA SEMANA  |  10 

 

  

Lembrando que estamos destacando os primeiros cinco itens dos planos de governo para cada área, exceto 
quando a quantidade de propostas para determinado setor público for inferior a isso. As matérias estão 
sendo publicadas na mesma ordem em que os candidatos aparecem no Sistema de Divulgação de 
Candidaturas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).   

 

Saúde 

1. Integrar e informatizar o sistema de saúde de forma que o munícipe tenha uma plataforma tecnológica 
onde possa logar e através de APP agendar suas consultas, ter informações sobre sua unidade de saúde mais 
próxima, solicitar atendimento emergencial via 192, verificar disponibilidade de remédios e demais 
funcionalidades básicas; 

2. Ajustar os horários de atendimentos das UBS; 

3. Promover atendimento preventivo odontológico nas escolas, criar e distribuir material educacional para as 
crianças e jovens levarem aprendizado para dentro de suas casas; 

4. Desenvolver e implantar o projeto médico da comunidade que com o auxílio de uma pequena equipe e o 
APP integrado da saúde possa inclusive já levar o remédio do munícipe; 

5. Atendimento digno e de qualidade para os idosos da Geriatria; 

 

Educação 

1. Adequar e modernizar as escolas, promover acesso a tecnologia, internet e acessibilidade;  

2. Internet pública e disponibilizada para fins educacionais em toda rede de ensino do município: 

3. Promover cursos técnicos e industriais para os jovens e profissionais que busquem recolocação de vaga no 
mercado de trabalho; 

4. Informatizar o ensino do município; 

5. Investir na construção de novas unidades de educação para reduzir o déficit de vagas escolares; 

 

Segurança 

1. Criar, desenvolver e ampliar o CCC - Centro de Comando e Controle do Município de Paulínia, que através 
de câmeras, onde o agente de campo terá condições de atuar de forma mais efetiva e segura nas 
ocorrências locais já que recebeu via comunicador informações pertinentes como indivíduos, suposta posse 
de armas e demais riscos que possam ser passados ao agente de campo; 

2. Implantar e integrar ao CCC equipamentos como câmeras e sensores em prédios e demais patrimônios do 
município; 

3. Fortalecer o acompanhamento presencial e reativar os postos de vigilância nos portais de entrada do 
município; 

4. Instalar, modernizar e integrar ao CCC equipamento dentro das viaturas para dar suporte e segurança ao 
operador táctico; 

5. Criar bases operacionais setorizadas com função de prevenir, educar e se necessário coagir de forma 
ostensiva ações que vão contra as leis e regras do município; 
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Transporte 

1. Garantir transporte público de qualidade seja ele táxi, vans, ônibus ou oriundo de APPs; 

2. Disponibilizar e organizar alternativas de transporte em horários de pico; 

3. Criar, implantar e integrar o APP para dar informações online sobre linhas, horários e informações sobre o 
trânsito; 

4. Garantir e fiscalizar que os meios de transportes tenham acessibilidade;  

5. Fomentar, regulamentar e incentivar meios de locomoção sustentáveis como as bicicletas;  

 

Mobilidade Urbana 

1. Ampliação de ciclovias e ciclo faixas; 

2. Criação dos pontos de apoio das ciclo faixas, com estacionamento para bikes, bebedouro e área coberta 
para descanso; 

3. Adequação das áreas de estacionamento para moto, entregadores e delivery; 

4. Ajustes de tráfego na Av. São Bento; 

5. Buscar convênio de isenção de pedágio; 

 

Moradia 

1. Construir moradias populares e firmar convênio com a Caixa Econômica Federal para garantir 
financiamento e zerar déficit habitacional do município de Paulínia; 

2. Criar programa de financiamento para reforma de habitações populares já existentes; 

3. Garantir agilidade no processo de regularização de projetos arquitetônicos para residências; 

4. Criar departamento para auxiliar o munícipe na legalização de sua obra, confecção de plantas e ajustes; 

 

Emprego 

1. Criação do primeiro emprego municipal para dar oportunidade do jovem aprendiz desenvolver aptidões 
práticas e se posicionar melhor futuramente no mercado de trabalho;  

2. Fomentar, incentivar e estimular a vinda de indústrias para o município; 

 

 

Fonte: Programa de Governo - PDT “UM NOVO RUMO. UMA NOVA HISTÓRIA". 

Foto: Divulgação 
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DATA: 09/10/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2600 
 
 
POLÍTICA 

“Guaritas da Guarda Municipal em todas as regiões da 
cidade”, promete Paiva 
 

Da Redação 
09/10/2020 15:10:02 

 

 

Robert Paiva, candidato a prefeito de Paulínia pelo REDE 

Série sobre as principais propostas dos candidatos a prefeito de Paulínia para áreas essenciais 

termina com o plano de governo do REDE Sustentabilidade 
 

O candidato a prefeito de Paulínia pelo REDE Sustentabilidade, Robert Paiva, pretende, caso eleito, 
implementar uma série de medidas nas áreas de participação social, juventude, mulheres, servidores, 
pessoas com deficiência, idosos, cultura, esporte e lazer, inclusão social, infraestrutura, meio ambiente, 
proteção aos animais e administrativa. 

 

O plano de governo do candidato prevê ainda um conjunto de ações para as áreas de saúde, educação, 
segurança, transporte, mobilidade urbana, moradia e emprego (destacadas abaixo). No 
programa, Paiva garante ainda que vai instalar “guaritas da Guarda Municipal em todas as regiões da 
cidade” e “aumentar a frota de ônibus e abrir novas linhas”.  
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A série “Planos de Governo” apresentou as principais propostas de todos os candidatos a prefeito de 
Paulínia - Dr. Gustavo Yatecola (Patriota), Du Cazellato (PL), Edson do PT (PT), Nani Moura (MDB), Renato 
Cardoso (PDT) e Robert Paiva (REDE) -  para sete setores públicos prioritários. As matérias foram publicadas 
na mesma ordem em que os candidatos aparecem no Sistema de Divulgação de Candidaturas, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).   

 

Saúde 

1. Refazer o convênio com a Unicamp;  

2. Recuperar, imediatamente o sistema de saúde com o fim das filas e da demora no atendimento em todos 
os serviços;  

3. Garantir o pleno funcionamento das unidades de saúde com médicos, enfermeiros, remédio, agilidade na 
marcação de consultas e exames;  

4. Contratar médicos e enfermeiros para garantir atendimento ágil e de qualidade para todos;  

5. Modernizar o sistema de marcação de consultas e exames para garantir atendimento mais rápido e 
confortável aos munícipes; 

 

Educação 

1.Ampliar o número de vagas nas creches;  

2. Construir novas escolas, reformar ou adequar as existentes; 

3. Valorizar os profissionais da educação com mais oportunidades e condições de trabalho; 

4. Corrigir o cardápio da merenda escolar para atender as necessidades nutricionais dos alunos; 

5. Garantir material e uniforme escolar para todos os alunos; 

 

Segurança 

1. Colocar a Guarda Municipal mais perto da população por meio da retomada do Programa Guarda 
Comunitária;  

2. Trocar toda a iluminação de vapor de sódio para tecnologia LED que polui menos e aumenta a sensação de 
segurança;  

3. Retomar as ações integradas de prevenção à violência com o envolvimento de todas as áreas do governo;  

4. Expansão das câmeras de videomonitoramento;  

5. Instalação de guaritas da Guarda Municipal em todas as regiões da cidade; 

 

Transporte 

1. Aumentar a frota de ônibus e abrir novas linhas;  

2. Fazer o sistema de transporte coletivo urbano funcionar com rigorosa fiscalização da Prefeitura para 
cumprimento de horários, percurso e conservação da frota;  

3. Integração do transporte urbano com o intermunicipal;  
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4. Implantação de novos e modernos pontos de ônibus; 

5. Criar o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana para discutir e fiscalizar a política de transporte 
coletivo; 

 

Mobilidade Urbana 
1. Retomar o asfalto sem custo nos bairros e pedaços de ruas que ainda não receberam a obra; 

2. Implantar a construção de pontes, rotatórias, marginais, avenidas e duplicar vias para integrar os bairros e 
fazer o trânsito fluir sem congestionamento;  

3. Implantar o sistema onda verde, onde todos os sinais da mesma via abrem ao mesmo tempo deixando o 
trânsito mais rápido; 

4. Implantar ciclovias 

 

Moradia 

1. Garantir o direito de moradia para famílias já cadastradas em projetos habitacionais e abrir cadastro para 
atender novas demandas; 

2. Regularização de moradias em áreas verdes consolidadas, desde que ofereçam segurança às famílias;  

3. Garantir o direito de moradia às pessoas que precisam ser removidas de áreas de risco, com respeito à 
história de cada família; 

4. Criar programa habitacional para famílias com renda até seis salários mínimos; 

5. Implantar o Programa de Bolsa Aluguel para atender famílias de baixa renda priorizando as que têm 
idosos, crianças e pessoas com deficiência; 

 

Emprego 

1. Ampliar as políticas públicas de geração de emprego e renda e das relações de trabalho, combatendo o 
desemprego e capacitando os trabalhadores;  

2. Ampliar os Programas de Primeiro Emprego e os programas Jovem Cidadão e Aprendiz;  

3. Atuação forte no sistema Emprega Paulínia com ampliação das empresas que farão parcerias junto a 
prefeitura para geração de empregos;  

4. Ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho; 

5. Incentivar as Comissões Municipais de Emprego; 

 

 

Fonte: Programa de Governo - REDE Sustentabilidade 

Foto: Divulgação 
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DATA: 16/10/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: 12 
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DATA: 10/10/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/eleitor-que-nao-votou-e-nao-justificou-nas-eleicoes-de-
2018-vota-normalmente/ 
 
 

Eleitor que não votou e não justificou nas eleições de 
2018 vota normalmente 
Por Redação 

10 de outubro de 2020 

Somente cancelamento do título impossibilita o voto 

O eleitor que não votou e não justificou a ausência às urnas nas eleições gerais de 2018 

pode votar normalmente nas eleições municipais deste ano. O cancelamento do título em 

razão da ausência às urnas só ocorre quando a pessoa não vota e não justifica em três 

turnos consecutivos. O título de eleitor cancelado impossibilita o exercício do voto. 

A  situação eleitoral pode ser consultada no site do Tribunal Regional Eleitoral de São 

Paulo. O prazo para regularização do título de eleitor terminou em 6 de maio. Quem teve o 

título cancelado e não regularizou no prazo não poderá votar. 

Biometria 

A identificação biométrica foi excluída das eleições municipais de 2020 como medida de 

prevenção ao Covid-19. Com a decisão, os eleitores dos municípios que passaram pelo 



   RESUMO DA SEMANA  |  17 

 

  

cadastramento obrigatório em 2019 e não fizeram a biometria poderão votar normalmente. 

Após as eleições, o título desses eleitores voltará à condição de cancelado e será necessário 

regularizar. 

E-título 

A versão digital do título de eleitor, o aplicativo e-título, está disponível para o eleitor que 

deseja acessar com praticidade todas as informações pessoais necessárias para votar neste 

ano. O aplicativo oferece informações sobre a situação do eleitor, zona eleitoral, seção de 

votação, entre outras. Os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral no dia do 

pleito também poderão justificar a ausência baixando o aplicativo. 

O aplicativo é gratuito e está disponível para ser baixado em tablets e smartphones nas 

lojas Google Play e App Store. 

Certidão provisória 

Quem não regularizou a situação eleitoral até 6 de maio pode obter uma certidão 

circunstanciada, caso necessite, para exercício de alguns direitos civis. 

O eleitor deve enviar o pedido da certidão provisória, por e-mail, para o cartório eleitoral do 

seu domicílio. O endereço é ze323@tre-sp.jus.br. 

É necessário pagar multa referente à cada turno da eleição. Após as eleições, ele deve 

comparecer ao cartório eleitoral para a regularização total de sua situação. 
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DATA: 15/10/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2603 
 
 

Paulínia não terá mais aulas presenciais este ano, decide 
governo Cazellato (PL) 
Da Redação 
15/10/2020 21:10:10 

 

 

As aulas na cidade foram suspensas em março 

Segundo nota divulgada há pouco, decisão tem “a finalidade precípua de proteger as crianças, 

os trabalhadores e a comunidade” 
 

A Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) divulgou, nesta quinta-feira (15), que as aulas presenciais 
na rede municipal de ensino não serão retomadas este ano, em razão da pandemia do novo 
coronavírus.  Confira abaixo íntegra da nota divulgada há pouco. 
 

“A Prefeitura Municipal de Paulínia vem formalmente comunicar acerca do não retorno das 
atividades e aulas presenciais nas escolas e unidades da rede municipal de educação no ano letivo 
de 2020.  A decisão pauta-se em critérios eminentemente técnicos e científicos, com a finalidade 
precípua de proteger as crianças, os trabalhadores e a comunidade, que constituem obrigação e o 
todo o compromisso da atual Administração Municipal. 

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando um inquérito sorológico por amostragem no 
Município, sendo que os estudos mais recentes indicam que as crianças são as mais contaminadas e 
mais assintomáticas para o coronavírus (Covid-19), com uma taxa de aproximadamente 70%.  
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Em que pese a Região Metropolitana de Campinas estar enquadrada na fase verde do Plano São 
Paulo, há uma preocupação considerável de aumento do contágio e de transmissão acelerada do 
vírus para a comunidade em caso de retorno das aulas presenciais, o que poderia comprometer 
todos os esforços já realizados pela Administração para a contenção do vírus, tendo uma 
sobrecarga ainda maior no sistema municipal de saúde 
 

A Administração entende que o não retorno das aulas e atividades presenciais na rede municipal de 
ensino, neste momento, é a medida mais coerente e alinhada com as evidências científicas e com 
os estudos obtidos pelo inquérito sorológico, além de estar embasada no atual entendimento 
definido no Supremo Tribunal Federal (STF) de que o Município tem autonomia e competência para 
deliberar e legislar sobre os assuntos de interesse local, no que tange às medidas de proteção e 
combate à pandemia do COVID-19 .  
 

Em paralelo aos estudos dirigidos a atual Administração, constitui-se o Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento do Coronavírus específico para a Educação por meio do Decreto Municipal 
7.842/2020, com a participação ativa do Conselho Municipal de Educação (CME), para debater e 
avaliar sobre possível retorno das aulas e as implicações no sistema de ensino e em toda estrutura 
administrativa. Para tanto, foi elaborado um protocolo de retorno às aulas, documento este 
robusto que veicula todos os aspectos de biossegurança, estruturais e pedagógicos. O Município 
tem condições para a implementação deste protocolo, contudo a dinâmica das aulas, a 
especificidade de adoção de todos os aspectos relacionados no protocolo (máscaras, organização 
de alunos, sala de aulas, fluxo institucional e outros), além do comportamento natural e expansivo 
dos alunos nas atividades de docência presencial podem ainda representar dificuldades e riscos 
para a segurança de todos os envolvidos. 
 

A decisão de não retorno das aulas presenciais não desabona os esforços da Secretaria Municipal 
de Educação em promover e expandir o conteúdo pedagógico e educacional por meios telemáticos 
e digitais, com o oferecimento de plataformas de interação entre professores e alunos, atualmente 
disponibilizada via Google Drive e entrega de materiais escolares impressos. Pelo contrário, a 
Prefeitura Municipal de Paulínia está envidando esforços para ampliar a conectividade dos alunos, 
no sentido de que todos tenham a oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade, de 
pensamento crítico e com o menor comprometimento possível do ensino ministrado.  
 

Em relação às escolas e faculdades particulares localizadas no âmbito do Município de Paulínia, a 
decisão apresentada é no sentido da facultatividade de retorno das aulas e atividades presenciais, 
desde que seja apresentado um protocolo a ser analisado e aprovado pelas Autoridades Sanitárias 
do Município, bem como siga rigorosamente as medidas previstas no Plano São Paulo. A 
facultatividade decorre da inviabilidade jurídica do Município em intervir na atividade 
desempenhada, na medida em que os protocolos sanitários são apresentados e homologados pelo 
Departamento de Vigilância Sanitária, porém o Município tem a prerrogativa de garantir a saúde e a 
ordem pública em caso de não cumprimento e de oferecer risco aos alunos e trabalhadores”. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
Aulas presenciais não serão retomadas neste ano na rede municipal 
DATA: 15/10/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/15/aulas-presenciais-nao-serao-retomadas-neste-ano-na-rede-
municipal/ 

 

Paulínia não retoma aulas presenciais da rede municipal em 2020 
DATA: 16/10/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-nao-retoma-aulas-presenciais-da-rede-municipal-em-2020/ 

 

Preocupada com aumento do contágio e transmissão do Covid-19, 
Prefeitura determina o não retorno das aulas em 2020 
DATA: 16/10/2020 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2020/10/15/Preocupada-com-aumento-do-
cont%C3%A1gio-e-transmiss%C3%A3o-do-Covid-19-Prefeitura-determina-o-n%C3%A3o-retorno-das-aulas-
em-2020 
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DATA: 16/10/2020   |  VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO  |  PÁGINA: A4 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  22 

 

 

DATA: 10/10/2020  |  VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  23 

 

  

DATA: 16/10/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: LUTO/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: 5  
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DATA: 13/10/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: CP/ DENÚNCIA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/gm-entra-com-pedido-de-cassacao-de-du-cazzelato-
prefeito-de-paulinia/ 
 
 

GM entra com pedido de cassação de Du 
Cazzelato, prefeito de Paulínia 
15 horas atrás 

Adicionar comentário 

1 minutos de leitura 

 

 
 
 
Um GM (Guarda Municipal) de Paulínia entrou com pedido de instalação de CP (Comissão 
Processante) na Câmara de Vereadores que poderá levar à cassação do prefeito Du Cazzelato (PL). 
Segundo o GM Rodrigo Antonio Macelari, o chefe do Executivo municipal prorrogou um contrato, 
de R$ 708 mil, com uma escola terceirizada de Educação Infantil mesmo com a unidade fechada e 
sem atendimento às crianças durante o período de pandemia do coronavírus. 

De acordo com o GM, candidato a vereador pelo PT, as sócias proprietárias da creche teriam 
ligações com o alto escalão do governo de Cazellato. Uma das sócias é mãe de uma assessora do 
prefeito e o outra é parente de um funcionário de carreira, mas que ocupa um cargo de gestão no 
governo municipal. 
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A instalação da CP seria votada nesta terça-feira, porém, faltava o número do título de eleitor do 
denunciante. Foi pedido para ele trazer a documentação e a denúncia voltará à pauta na sessão do dia 
27 de outubro. 

Outro lado 

A assessoria do prefeito ainda não se manifestou sobre a denúncia. Assim que o fizer, a matéria será 
atualizada. 
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DATA: 16/10/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 16/10/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
PÁGINA: 13, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 10/10/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRIBUNAL DE CONTAS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/10/saiba-quais-entidades-de-paulinia-estao-
impedidas-de-receber-verbas-publicas/ 
 
 

[TCE] 
Saiba quais entidades de Paulínia estão 
impedidas de receber verbas públicas 
No estado são 1,6 mil órgãos assistenciais, associações culturais, fundações, 
grêmios recreativos, clubes de serviços e sociedades com fins esportivos e 
sociais 

10 out 2020 – 17h38 

 
Lista é atualizada mensalmente pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) do TCE-SP  

(Foto: Divulgação) 

Mais de 1,6 mil entidades do Terceiro Setor – órgãos assistenciais, associações culturais, 
fundações, grêmios recreativos, clubes de serviços e sociedades com fins esportivos e sociais – estão 
proibidas de receberem dinheiro público ou de firmarem ajustes e contratações que envolvam esses 
recursos no estado de São Paulo. Vinte e uma de Paulínia figuram na lista divulgada pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Veja no final do texto quais são elas. 

A relação do TCE-SP aponta um total de 1.689 entidades e órgãos que, em função de pendências 
na execução de ajustes, estão impedidos de receber recursos advindos de auxílios, subvenções e/ou 
contribuições do estado e de municípios. 
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Atualizada mensalmente pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) do TCE-SP, a listagem foi 
disponibilizada por meio do Comunicado SDG nº 47/2020. A íntegra, disponível no site da 
instituição, pode ser consultada por meio do link https://bit.ly/2F79KqW. 

A publicação contém os beneficiários e concessores, e traz dados como o número do processo, a 
data da sentença proferida e do trânsito em julgado. A listagem aponta ocorrências a contar de junho 
de 2005, podendo incluir casos anteriores e que serão resolvidos após expedida a certidão. 

Para ter acesso ao detalhamento dos dados relativos ao processo de cada órgão apenado, basta 
acessar o Portal do TCE, na aba ‘Serviços’, e acrescentar a devida numeração para obter informações 
a respeito de cada processo individualizado. 

 

Quem são elas 

 Processo: TC 1327/003/07 

Beneficiário: GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA KTOTO 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 12/04/2011 

Recurso Ordinário – negado provimento – DOE de 4/11/2015 

Transitado em julgado em: 10/11/2015 

  

 Processo: TC 1537/003/07 

Beneficiário: GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO JOÃO 
ARANHA 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 15/04/2008 

Transitado em julgado em: 30/04/2008 

  

 Processo: TC 1533/003/07 

Beneficiário: GRÊMIO RECREATIVO, ESPORTIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA 
MOCIDADE 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 01/08/2008 

Transitado em julgado em: 18/08/2008 
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 Processo: TC 1310/003/07 

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA DE 
PAULÍNIA – CINDEP 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 12/07/2008 

Recurso Ordinário – negado provimento – doe de 06/05/09 

Transitado em julgado em: 11/05/2009 

  

 Processo: TC 2149/003/06 

Beneficiário: CENTRO CULTURAL DE COMUNIDADES E CIÊNCIAS, NEGRAS DO 
QUILOMBO DOS PALMARES DE PAULÍNIA 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 06/05/2009 

Transitado em julgado em: 21/05/2009 

  

 Processo: TC 1538/003/07 

Beneficiário: GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ESTRELA DO TÔA 
TÔA 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 17/09/2009 

Republicação DOE de 22/10/2009 

Transitado em julgado em: 06/11/2009 

  

 Processo: TC 1769/003/08 

Beneficiário: GRÊMIO RECREATIVO, ESPORTIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA 
MOCIDADE 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 05/02/2010 

Transitado em julgado em: 22/02/2010 
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 Processo: TC 1250/003/07 

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO PAULINIENSE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 03/09/2008 

Recurso Ordinário – negado provimento – doe 20/08/2010 

Transitado em julgado em: 27/08/2010 

  

 Processo: TC 1138/003/10 

Beneficiário: CINDEP – CENTRO DE INTEGRAÇÃO DOS DEFICIENTES DE PAULÍNIA 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 09/09/2010 

Transitado em julgado em: 24/09/2010 

  

 Processo: TC 1314/003/07 

Beneficiário: CENTRO CULTURAL CCEEE OURO NEGRO DAS ARTES NEGRAS DO 
QUILOMBO DOS PALMARES 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 03/08/2010 

Transitado em julgado em: 18/08/2010 

  

 Processo: TC 1539/003/07 

Beneficiário: GRÊMIO RECREATIVO ESPORTIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA 
FORTALEZA 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 04/06/2011 

Transitado em julgado em: 21/06/2011 
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 Processo: TC 1272/003/07 

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PAULINENSE 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 08/07/2010 

Embargos de Declaração – rejeitados – DOE de 10/8/2010 – Recursos Ordinários – negados provimentos – 
DOE de 7/9/2011 – Embargos de Declaração – rejeitados – DOE de 13/04/2012 

Transitado em julgado em: 20/04/2012 

  

 Processo: TC 2106/003/05 

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PAULINENSE 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 15/08/2009 

Recurso Ordinário – negado provimento – DOE de 16/12/2011 – Embargos de Declaração – indeferido o 
pedido – DOE de 26/2/2013 – Embargos de Declaração – rejeitados – DOE de 14/3/2013 

Transitado em julgado em: 18/03/2013 

  

 Processo: TC 1381/003/07 

Beneficiário: PROJETO LIBERDADE 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 13/01/2011 

Recurso Ordinário – indeferido liminarmente – DOE de 3/3/2011 – Pedido de Reconsideração – não 
conhecido – DOE de 01/6/2011 – Embargos de Declaração – rejeitados – DOE de 16/7/2011 – Recurso 
Ordinário – negado provimento – DOE de 01/9/2015 

Transitado em julgado em: 08/09/2015 

  

 Processo: TC 1793/003/11 

Beneficiário: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 06/05/2014 

Transitado em julgado em: 22/05/2014 
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 Processo: TC 1275/003/09 

Beneficiário: CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE PAULÍNIA – CACO 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 03/12/2014 

Recurso Ordinário – negado provimento – DOE de 14/10/2016 

Transitado em julgado em: 24/10/2016 

Processo: TC 31509/026/10 

  

 Processo: TC 1139/003/10 

Beneficiário: CINDEP – CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE 
DEFICIÊNCIA DE PAULÍNIA 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 29/11/2014 

Embargos de Declaração – rejeitados – DOE de 7/2/2015 

Recurso Ordinário – provido parcial – DOE de 08/04/2017 

Transitado em julgado em: 19/04/2017 

  

 Processo: TC 1788/003/11 

Beneficiário: CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE PAULÍNIA – CACO 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 04/11/2015 

Recurso Ordinário – negado provimento – DOE 29/06/2017 

Transitado em julgado em: 07/07/2017 

  

 Processo: TC 1180/003/10 

Beneficiário: PAULÍNIA FUTEBOL CLUBE 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 15/03/2016 
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Recurso Ordinário – negado provimento – DOE 25/01/2018 

Embargo de Declaração – rejeitado – DOE 10/04/2018 

Transitado em julgado em: 18/04/2018 

  

 Processo: TC 80/003/16 

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE PAULÍNIA – CENTRO SOCIAL SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS – CASA DE PASSAGEM 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 13/11/2018 

Transitado em julgado em: 26/04/2019 

  

 Processo: TC 85/003/16 

Beneficiário: COMUNIDADE TERAPÊUTICA PROJETO LIBERDADE 

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Sentença publicada em: 24/01/2019 

Agravo.: …”conhecer do Agravo e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo o despacho 
combatido.” DOE de 21/03/2020 

Transitado em julgado em: 15/02/2019 

 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Veja lista de entidades de Paulínia impedidas de receber recursos públicos 
DATA: 13/10/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/veja-lista-de-entidades-de-paulinia-impedidas-de-receberem-recursos-
publicos/ 
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DATA: 15/10/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: CONTAS PÚBLICAS/ LEGISLATIVO  
PÁGINA: 8 
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DATA: 14/10/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/lotericas-de-paulinia-voltam-a-receber-pagamento-de-iptu-
e-iss/ 
 
 

Lotéricas de Paulínia voltam a receber pagamento 
de IPTU e ISS 
 

Por Redação 

14 de outubro de 2020 

 

 
 
 

Ficou prorrogado o pagamento em cota única do IPTU, exercício de 2020, de 30 de março, 
para o dia 7 de dezembro 

Depois de um período de indefinições, as lotéricas de Paulínia voltam a receber desde 

sexta-feira (9), o pagamento de IPTU e ISS. Isso só foi possível em razão de um convênio 

firmado entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal (CEF). O contrato entre 

Caixa e Prefeitura foi interrompido em fevereiro. 

A pedido do prefeito, prefeitura e o banco retomaram as negociações e chegaram a um 

acordo para manter as casas lotéricas como agente arrecadador do IPTU e ISS. “Conversei 

com as diretorias da Caixa e pedi que buscassem uma solução, pois a facilidade para o 

pagamento dos impostos municipais é muito importante para a população”, disse o prefeito 

de Paulínia, Du Cazellato (PL). 
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Com isso, o consumidor terá a opção de ser atendido em locais adequados para o serviço. 

A receita do IPTU é utilizada pela Prefeitura para investir em obras e serviços que 

melhoram a qualidade de vida da população. 

Fique atento aos prazos e quais tributos: 

– Fica prorrogado o prazo para o pagamento do IPTU do exercício de 2020 em cota única, 

cujo vencimento original se daria em 30/3/2020, para o dia 7/12/2020. 

– Nos casos de pagamento parcelado do IPTU do exercício de 2020, ficam prorrogados os 

prazos de vencimento da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta parcelas, 

cujo vencimento original se daria nos dias 30/3/2020, 30/4/2020, 1°/6/2020, 30/6/2020 e 

30/07/2020, para o dia 7/12/2020. 

– A sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima parcelas manterão seus vencimentos 

originais já detalhados nos carnês de IPTU, respectivamente. 

– Fica prorrogado o prazo de pagamento do ISS-Fixo, da Taxa de Licença, Localização e 

Funcionamento (TLLF) e da Taxa de Horário Extraordinário (THE), bem como da Taxa para 

o exercício da atividade de ambulante, cujo com vencimento original se daria em 

29/05/2020, para o dia 7/12/2020. 
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DATA: 16/10/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 5  
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DATA: 14/10/2020 
VEÍCULO: TVB RECORD > “SP RECORD” 
ASSUNTO: SAÚDE/ SOCIAL  
LINK: https://www.facebook.com/tvbcampinas/videos/676524826629933/ 
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DATA: 09/10/2020   |  VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: FECUNDIDADE/ RMC  |  PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 14/10/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/campanhas-contra-polio-e-de-multivacinacao-para-criancas-
e-adolescentes-terminam-dia-30/ 
 
 

Campanhas contra ‘Pólio’ e de Multivacinação para 
crianças e adolescentes terminam dia 30 
Por Redação 

14 de outubro de 2020 

 

 
Neste sábado (17), as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas para o Dia de 

Mobilização (“Dia D”); é importante levar e apresentar a carteira de vacinação 

A Campanha de Vacinação de Poliomielite e Multivacinação termina no dia 30 de outubro. O 

objetivo é atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos 

de idade, reforçando a proteção contra paralisia infantil (pólio) nos menores de 5 anos. 

O Dia de Mobilização (“Dia D”) será 17 de outubro, em 10 das 11 Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) de Paulínia abertas no sábado, prazo definido pelo Ministério da Saúde na campanha 

nacional. 
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Para garantir a prevenção contra a poliomielite, pais ou responsáveis por crianças entre 1 

ano a menores de 5 anos deverão levar os pequenos para receber a “gotinha” (vacina oral, 

VOP). A meta é alcançar cobertura vacinal de 95%. A revacinação contribui com a redução 

do risco de reintrodução do vírus no Brasil – hoje, há circulação no Afeganistão e Paquistão. 

Simultaneamente, a campanha de multivacinação será focada na atualização de carteiras 

vacinais de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Em Paulínia, a Secretaria de Saúde 

intensifica a Campanha de Sarampo para as pessoas na faixa etária de 6 meses a 49 anos 

que poderão receber as doses. 

A finalidade é que pessoas nessa faixa etária recebam doses de vacinas importantes e que 

podem estar pendentes, garantindo assim a devida proteção contra vírus que circulam no 

território. 

14 tipos de vacinas 

Os pais ou responsáveis devem levar as crianças a um das 10 Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) com a carteira de vacinação em mãos para que um profissional avalie quais doses 

precisarão ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de 

reforço. A medida contribui para melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado nos 

últimos anos. 

A tabela completa com relação das vacinas, faixas etárias previstas para receber as doses e 

dados de cobertura está disponível no link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2020/10/tabelavacinacao.pdf 
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DATA: 12/10/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE ANIMAL 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/mais-352-animais-sao-operados-em-nova-etapa-do-mutirao-
de-castracao/ 
 

 

Mais 352 animais são operados em nova etapa do 
mutirão de Castração 
12 de outubro de 2020 

 

 
 
 
O terceiro mutirão do Programa Municipal de Castração realizado nesta quarta e 
quinta-feira, dias 7 e 8 de outubro, atendeu mais 352 animais. 
 
No total, em três mutirões já realizados, que ocorrem nos bairros João Aranha, Monte 
Alegre e Jardim Calegaris, 1133 pets foram castrados gratuitamente pela ação 
realizada pela Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente. 
 
Desde 2010, que a cidade não contava com um Programa Municipal de Castração, que 
retornou na gestão Du Cazellato e irá atender até julho de 2021, cino mil animais. O 
próximo mutirão acontecerá no início de novembro. 
 
As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Meio Ambiente no Paço Municipal. 
Para solicitar a castração, o tutor deve ser morador de Paulínia e observar as seguintes 
orientações: os animais devem ter idade entre 60 dias e oito anos; os animais 
precisam estar em boas condições de saúde e limpos, sem a presença de pulgas e 
carrapatos; são prioridades os animais sem raça definida (vira-latas); gatas e cadelas 
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no cio ou prenhes não poderão ser castradas; cães acima de 30 Kg, ou obesos, não 
poderão ser castrados. 
Todos os munícipes podem fazer inscrição, porém, terão prioridades animais de 
famílias de baixa renda, animais resgatados de protetores de animais, associações 
protetoras e ONGs cadastradas na SMDDEMA. 
 
As dúvidas podem ser tiradas através do e-mail castracaopaulinia@paulinia.sp.gov.br 
ou pelo 156. 
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DATA: 10/10/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: RECURSOS HÍDRICOS  
PÁGINA: A5, COM CHAMADA NA CAPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


