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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 14/5/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/14/mp-recomenda-a-camara-vetar-aumento-de-despesas-com-

pessoal/ 

 

[Ofício] 
MP recomenda à Câmara vetar aumento de despesas com pessoal 
Projeto que incorpora abono ao salário base e aumenta os auxílios alimentação e 
saúde dos servidores de Paulínia já está no Legislativo 

14 maio de 2019 – 10h54 
 

 
Presidência da Câmara de Paulínia tem 10 dias para responder ao Ministério Público (Foto: Divulgação) 

A aprovação do projeto de lei que incorpora abono ao salário base e aumenta os valores 
dos auxílios alimentação e saúde dos servidores de Paulínia ganhou um grande obstáculo. 
O Ministério Público enviou ofício ao presidente da Câmara de Paulínia, Zé Coco (PV), 
com a recomendação para que os vereadores vetem qualquer aumento de despesas da 
Prefeitura com pessoal que possa violar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

O ofício é da promotora de Justiça Verônica Silva de Oliveira. Ela deu “prazo 
improrrogável de 10 dias” para a Câmara se posicionar frente à recomendação do MP, 
“comprovando documentalmente a adoção das medidas cabíveis, remetendo, ainda, cópia 
integral, inclusive mensagem, de todos os projetos de lei que modifiquem ou aumentem 
despesas com pessoal”. 
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A promotora de Justiça advertiu os vereadores que na hipótese de não acatamento da 
recomendação, “de forma expressa ou tácita, restará configurado o dolo, motivo pelo qual 
o Ministério Público adotará as medidas cabíveis na esfera cível e criminal”. O ofício foi 
enviado dia 9 a Zé Coco, antes do prefeito interino Loira (DC) protocolar seu projeto na 
Câmara, segunda-feira (13). 

Pelo projeto de Loira, negociado durante a data-base da categoria, o abono de R$ 1 mil 
será incorporado aos vencimentos dos servidores da ativa e aposentados. Os aumentos de 
100%, de R$ 100 para R$ 200, no auxílio saúde; e de 166%, de R$ 300 para R$ 800, no 
vale alimentação; são só para trabalhadores da ativa. Em contrapartida, o funcionalismo 
abriu mão do dissídio deste ano. 

Para Verônica Oliveira, a incorporação do abono e o aumento nos auxílios alimentação e 
saúde não refletem as possibilidades fiscais e econômicas de Paulínia. Destacou que a 
Prefeitura já admitiu que as despesas com pessoal alcançaram o percentual de 56,83% de 
tudo o que arrecada e extrapolaram o teto de gastos previstos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). Além disso, a promotora citou o déficit de quase R$ 1 milhão da Prefeitura 
com a Pauliprev. 

“A população de Paulínia paga impostos altíssimos e tem direito a usufruir de serviços 
públicos de qualidade”, escreveu Verônica Oliveira na recomendação aos vereadores. 
Para a promotora de Justiça, o aumento das despesas com pessoal irá comprometer a 
realização de investimentos pelo Município em áreas sensíveis, como Saúde e Educação, 
“em prejuízo da população de Paulínia”. 

A Presidência do Legislativo foi procurada e emitiu a seguinte nota: “A Câmara Municipal 
de Paulínia já vem tomando providências para atender dentro do prazo às providências 
que lhe couberem. A Recomendação será encaminhada à Procuradoria Jurídica e, em 
seguida, às Comissões competentes. Caso o Projeto de Lei seja considerado adequado 
para entrar na pauta legislativa, a decisão sobre veto ou aprovação será tomada em 
sessão plenária”. 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 17/5/2019 

JORNAL: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PÁGINA: A6 (INTERNA, COM CHAMADA NA CAPA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
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JORNAL: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: PEDIDO DE CP 
PÁGINA: A6 (INTERNA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
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JORNAL: AGORA PAULÍNIA 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 14/5/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: CASSAÇÃO E NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/14/tse-nega-recurso-de-dixon-e-paulinia-vai-ter-nova-eleicao/ 

 

[Suplementar] 
TSE nega recurso de Dixon e Paulínia vai ter nova eleição 
Plenário do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou recurso especial do prefeito cassado 
em sessão na noite desta terça-feira 

14 maio 2019 – 20h41 

 
O ministro Edson Fachin, o terceiro da esquerda para direita, durante sessão no TSE (Foto: Reprodução) 

 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve, na sessão da noite desta terça-feira (14), 
a cassação dos mandatos do prefeito de Paulínia, Dixon Ronan de Carvalho (PP), e de seu vice, 
Sandro Caprino (PRB). Os ministros confirmaram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
SP), que condenou os políticos por abuso de poder econômico e arrecadação ilícita de recursos na 
campanha de 2016. A Corte também determinou a comunicação ao TRE para que realize nova 
eleição para prefeito e vice-prefeito do município, o que pode ocorrer no prazo de 45 dias. Até lá, 
Loira (DC) segue no cargo de interino do Paço Municipal “Palácio Cidade Feliz”. 

A decisão foi tomada durante a 46ª Sessão Ordinária Jurisdicional do TSE, que teve início por 
volta das 19h30 desta terça-feira (14), em Brasília. O recurso de Dixon foi rejeitado por 
unanimidade, 7 votos a 0. Ele começou a ser analisado em plenário pelos ministros às 19h45 e teve 
seu julgamento concluído às 20h38. O Recurso Especial Eleitoral (Respe) estava na relatoria do 
ministro Edson Fachin. 
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Dixon e Caprino foram condenados em primeira e segunda instância pela Justiça Eleitoral de 
Paulínia e pelo Tribunal Eleitoral Regional (TRE-SP). Acabaram afastados de seus cargos no último 
dia 7 de novembro para assumir como prefeito interino o então presidente da Câmara, Du Cazellato 
(PSDB). Loira tomou a cadeira de chefe provisório do Executivo no final de janeiro deste ano após 
ser eleito à Presidência do Legislativo no biênio 2019/2020. 

Dixon e Caprino, que estão rompidos, tiveram seus mandatos cassados por causa de uma Ação de 
Impugnação de Mandato Eletivo (Aime) em função de a chapa dos dois não conseguir aprovar as 
contas eleitorais de 2016. A Aime foi ajuizada pelo ex-prefeito José Pavan Junior, candidato do 
PSDB derrotado em 2016, pela coligação União Por Paulínia e pelo Partido Democrático Trabalhista 
(PDT). 

 
Ministro Edson Fachin durante sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral (Foto: Agência Brasil) 

No recurso especial apresentado ao TSE, o prefeito cassado questionou a decisão do TRE, que 
manteve a sentença de primeira instância, segundo a qual o então candidato não teria apresentado 
documentos comprovando a origem e a disponibilidade de supostos recursos próprios aplicados em 
sua campanha. 

O TRE paulista entendeu que a maioria das verbas usadas na campanha do candidato teve origem 
em fonte vedada pela legislação eleitoral, uma vez que teriam vindo de pessoa jurídica e de modo 
simulado, a fim de dar a aparência de legalidade à transação. 

 
Sandro Caprino e Dixon apertam as mãos durante campanha eleitoral de 2016 (Foto: Divulgação) 
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Ao negarem, por unanimidade, o recurso do prefeito cassado, os ministros do TSE destacaram a 
gravidade da conduta praticada por ele. Em sua decisão, o relator do processo, ministro Edson 
Fachin, afirmou que houve operação simulada de cessão de direito de imóvel entre Dixon e seu pai, 
Benedito Dias de Carvalho, além de negócios envolvendo uma terceira pessoa, com o intuito de 
ocultar a origem ilícita de verbas para a campanha do candidato, provenientes de pessoa jurídica. 

“Neste caso, (os recursos ilicitamente arrecadados) correspondem a mais de 80% do total de 
gastos da campanha, o que configura, a meu ver, abuso de poder econômico. Ato a justificar a 
cassação do mandato”, afirmou Fachin. 

 

Advogada Marilda de Paula Silveira, que fez a defesa de Dixon em sessão no TSE (Foto: Reprodução) 

Fachin destacou, ainda, que o imóvel supostamente cedido por Dixon a seu pai não constou da 
declaração de bens do candidato e somente teve a escritura lavrada após as Eleições de 2016. 
Segundo o magistrado, o candidato não demonstrou, portanto, ser o titular do imóvel entregue em 
cessão. 

Nesse sentido, de acordo com o relator, pretenso negócio envolvendo imóvel não escriturado e de 
titularidade não comprovada foi usado para que verbas de empresa jurídica fossem incorporadas, 
como supostos recursos próprios, ao patrimônio de Dixon, para justificar seu emprego na campanha. 
“Portanto, houve transferência de pessoa jurídica para a conta de campanha por meio transverso, de 
forma a ocultar a sua origem”, completou. 

 
Advogado Gabriel Portela, que falou pela coligação União Por Paulínia (Foto: Reprodução) 

O ministro também descartou a alegação do candidato de que teria capacidade financeira para 
dispor de recursos próprios na campanha. “A capacidade financeira das pessoas físicas não tem o 
condão de afastar a eventual origem ilícita dos recursos”, lembrou o relator. 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 15/5/2019 

SITE: CORREIO PAULINENSE 

ASSUNTO: CASSAÇÃO E NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2340 

 

TSE mantém cassação de Dixon e Paulínia terá nova eleição 
 

Da Redação  
15/05/2019 01:05:29 

 

 
Dixon passou apenas 22 meses no cargo que perseguiu por quatro eleições 

 

Decisão ocorreu na noite desta terça-feira (14) e o voto do relator Fachin foi seguido  

por todos os ministros da corte 
 

 

Quase cinco meses depois de protocolado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília, o recurso especial 
eleitoral (RESpe) impetrado pelo então prefeito afastado  de Paulínia, Dixon Carvalho (Progressistas), foi 
julgado na noite desta terça-feira (14). Carvalho tentava derrubar a decisão do então juiz eleitoral de 
Paulínia, Carlos Eduardo Mendes, que cassou o mandato dele, em 27 de setembro de 2017, por captação e 
gastos ilícitos de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016. Decisão essa que, em agosto do ano 
passado, foi mantida pela unanimidade dos desembargadores do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral).  
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No entanto, o TSE repetiu o placar do TRE paulista (6 a 0) desfavorável ao recurso e Carvalho acabou cassado 
definitivamente do cargo de prefeito de Paulínia. Primeiro, os advogados de defesa e acusação sustentaram 
suas teses sobre o recurso.  Depois, o procurador eleitoral Humberto Jacques de Medeiros recomendou o 
desprovimento do recurso. “Deve ser mantida a decisão do TRE”, afirmou. 
 
Na sequência, o relator do caso, ministro Edson Fachin, abriu a votação. “O candidato buscou ocultar a 
verdadeira origem dos recursos”, afirmou ele, sobre 681 mil e 500 reais utilizados na campanha do 
progressista e declarados à Justiça Eleitoral como recursos do próprio e então candidato a prefeito da 
cidade.  Dixon sustentava que havia vendido ao seu pai, o ex-prefeito Benedito Dias de Carvalho, um lote 
que possuía no Condomínio Chácaras de São Quirino, em Campinas, por R$ 1 milhão, e, portanto, investido 
parte do valor na campanha.  

 

“Ocorre, no entanto, que, tal imóvel, no valor de 1 milhão de reais, não havia sido declarado (à Justiça 
Eleitoral) pelo recorrente (Dixon), por ocasião de seu registro de candidatura (à Prefeitura de 
Paulínia). Sendo apresentado apenas contrato particular de promessa de compra e venda, relativa ao bem. 
Portanto, em meu modo de ver, carece de demonstração a titularidade real do lote, pois, não havia 
escritura do imóvel, ao tempo do negócio”,afirmou Fachin, em seu voto.  

 

Por sua vez, para comprar o imóvel do filho, o pai, Benedito, primeiro teria vendido, por R$ 2 milhões, outros 
cinco lotes ao empresário campineiro Geraldo Antonio Baraldi. Segundo consta no processo, os terrenos 
localizados no Parque Nova Veneza, em Paulínia, pertencem à empresa Dias Carvalho, Administradora de 
Bens Próprios Ltda, do ex-prefeito Benedito. Para a Justiça Eleitoral, a compra e venda dos imóveis foram 
simuladas para esconder que o dinheiro “investido” por Dixon na campanha, na verdade, tratava-se de 
doação de pessoa jurídica (empresa), o que é proibido por lei, desde 2015. 

 

“O pretenso negócio jurídico, sobre o imóvel não escriturado e de titularidade não comprovada, foi 
utilizado para que recursos da empresa fossem incorporados ao patrimônio de Dixon, e justificar a sua 
utilização na campanha como recurso próprio. Portanto, houve transferência de recursos de pessoa 
jurídica para a conta de campanha, por meio transverso, de forma a ocultar sua origem”, disse o relator, e 
concluiu: “Essas sãos as razões pelas quais voto no sentido de negar provimento ao recurso”.  

 

O voto do relator foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Jorge Mussi, Geraldo Og Nicéas 
Marques Fernandes, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Silveira Banhos. Na sequência, a presidente 
da corte, ministra Rosa Weber, proclamou o resultado do julgamento, bem como determinou que o TRE-SP 
(Tribunal Regional Eleitoral) seja imediatamente comunicado, para realizar nova eleição na cidade.  

 

Ainda não há informações se o novo pleito ocorrerá em 45 ou 90 dias. O futuro novo prefeito cumprirá um 
mandato tampão, até 31 de dezembro de 2020, e poderá disputar as eleições regulares, dia 4 de outubro do 
ano que vem. Não conseguimos contato com a defesa do ex-prefeito Dixon Carvalho.  
 
Foto: Reprodução 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 14/5/2019 

SITE: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 

ASSUNTO: CASSAÇÃO E NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/tse-determina-nova-eleicao-para-prefeitura-de-paulinia/ 

 

TSE determina nova eleição para prefeitura de Paulínia 
Por Redação 

 14 de maio de 2019 

O prefeito Dixon Carvalho (PP) e seu vice, Sandro Caprino (PRB), foram cassados por 

abuso de poder econômico nas Eleições de 2016 

 

Por unanimidade (7 votos), os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram na 

noite desta terça-feira, 14, durante sessão plenária, que o município de Paulínia terá 

eleições suplementares. O colegiado rejeitou o Recurso Especial Eleitoral do ex-prefeito 

Dixon Carvalho (Progressistas) e de seu vice-prefeito Sandro Cesar Caprino (PRB). 

Na oportunidade, além dos seis ministros, a presidente Rosa Weber acompanhou a 

recomendação do relator, ministro Edson Fachin, em condenar os políticos de Paulínia por 

abuso de poder econômico nas Eleições de 2016 já que as provas coletadas demonstram a 

gravidade da conduta por parte dos candidatos, apta a configurar o abuso de poder. 
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De acordo com os magistrados, o abuso foi caracterizado pelo desacordo entre o valor 

declarado nas prestações de contas da campanha e aquele efetivamente colocado à 

disposição do candidato, bem como por doações irregulares dissimuladas através de 

negócios jurídicos imobiliários sucessivos realizados com a campanha eleitoral já em curso. 

Agora, os ministros determinaram que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) 

tome providências para realizar eleição suplementar para a prefeitura, a partir da 

publicação da decisão da Corte, independentemente do trânsito em julgado. Carvalho e 

Caprino estão impedidos de participar desse pleito, porém, estarão aptos para as Eleições 

de 2020. 

Ainda, os advogados de defesa poderão apresentar Embargos de Declaração, porém, estes 

podem levar apenas cinco dias para serem julgados. 

Com a decisão unânime que negou o recurso do prefeito cassado e seu vice, o TSE 

manteve as punições aplicadas pelo TRE contra ambos. A Corte Regional acolheu ação 

impetrada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). 

O Notícias de Paulínia está tentando contato com os advogados de Dixon Carvalho e de 

Sandro Caprino, mas até a publicação da reportagem, não conseguimos retorno. Estamos 

abertos para ouvir as partes. 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 14/5/2019 

SITE: G1 

ASSUNTO: CASSAÇÃO E NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/05/14/tse-nega-recurso-de-dixon-carvalho-e-sandro-

caprino-e-paulinia-tera-novas-eleicoes.ghtml 

 

TSE nega recurso de Dixon Carvalho e Sandro Caprino,  
e Paulínia terá novas eleições 
 

Prefeito e vice tiveram os mandatos cassados em 2018 após contas de campanhas 
terem sido reprovadas. 
 

Por G1 Campinas e Região 

14/05/2019 21h33  Atualizado há 2 dias 

 

 

Dixon Carvalho (PP) teve o mandato cassado — Foto: Reprodução/EPTV 

 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou na noite desta terça-feira (14), por unanimidade, 
o recurso de Dixon Carvalho (PP) e Sandro Caprino (PRB), prefeito e vice-prefeito de 
Paulínia (SP), que tiveram os mandatos cassados após as prestações de contas das 
campanhas terem sido reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). 
 
Ao proclamar o resultado, a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, destaca que o TRE 
deve ser oficiado para proceder a marcação de nova eleição no município, o que deve 
ocorre ainda este ano. 
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O G1 tentou contato por telefone com Dixon Carvalho e Sandro Caprino, mas não obteve 
sucesso. 
 
Quem está à frente da prefeitura de Paulínia é o vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido 
como Loira. Ele assumiu o gabinete no dia 23 de janeiro, após decisão do TRE. 
 
 

Linha do tempo na Prefeitura de Paulínia desde 2013 
Prefeito Período 

José Pavan Júnior (PSB) 1º de janeiro de 2013 - 15 de julho de 2013 

Edson Moura Júnior (MDB) 16 de julho de 2013 - 11 de abril de 2014 

Marquinhos Fiorella (PP) 11 de abril de 2014 - 15 de abril de 2014 

Edson Moura Júnior (MDB) 15 de abril de 2014 - 30 de novembro de 2014 

Marquinhos Fiorella (PP) 1º de dezembro de 2014 - 1º de dezembro de 2014 

Edson Moura Júnior (MDB) 1º de dezembro de 2014 - 4 de dezembro de 2014 

Marquinhos Fiorella (PP) 4 de dezembro de 2014 - 10 de dezembro de 2014 

Edson Moura Júnior (MDB) 11 de dezembro de 2014 - 3 de fevereiro de 2015 

Sandro Caprino (PRB) 4 de fevereiro de 2015 - 6 de fevereiro de 2015 

José Pavan Júnior (PSDB) 6 de fevereiro de 2015 - 31 de dezembro de 2016 

Dixon Carvalho (PP) 1º de janeiro de 2017 - 7 de novembro de 2018 

Du Cazellato (PSDB) 7 de novembro de 2018 - 23 de janeiro de 2019 

Loira (DC) 23 de janeiro de 2019 - atual 

 
 

Procurada para comentar a decisão do TSE, a assessoria de comunicação da prefeitura 
destacou, em nota, que "Loira tem trabalhado para manter a estabilidade política e jurídica 
do município. 
 
“O momento é de união e amor por Paulínia, que tanto tem sofrido pelas sucessivas trocas 
de comando. Apesar dos desafios, estou dando o meu melhor como prefeito e seguirei 
todas as determinações da Justiça", disse Loira. 
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TEMA:  

GERAL 
 

DATA:  

16/5/2019 

 

JORNAL: 

TRIBUNA  

LIBERAL 

 

ASSUNTO: 

CASSAÇÃO E 

NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: 7 (INTERNA) 
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TEMA:  

GERAL 
 

DATA:  

17/5/2019 

 

JORNAL: 

JORNAL DE 

PAULÍNIA 

 

ASSUNTO: 

CASSAÇÃO E 

NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: CAPA 

(MANCHETE) E  

3 (INTERNA) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 15/5/2019 

JORNAL: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: CASSAÇÃO E NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: A8 (INTERNA)   
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 16/5/2019 

JORNAL: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: CASSAÇÃO E NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: A6 (INTERNA) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 15/5/2019 

 

JORNAL: CORREIO POPULAR 

 

ASSUNTO: ORÇAMENTO RMC 
PÁGINA: CAPA (MANCHETE) E  

A6 (INTERNA) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 15/5/2019 

SITE: G1/ EPTV 

ASSUNTO: PRISÃO DE EX-SECRETÁRIO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/05/15/secretario-preso-agia-para-obrigar-

prestadores-de-servicos-da-replan-a-contratar-indicados-diz-policia.ghtml 
 

Secretário preso agia para obrigar prestadores de serviços 
da Replan a contratar indicados, diz Polícia 
 

Alvo da Polícia Civil e do MP, Elizaman de Jesus Lopes foi exonerado pela prefeitura 
de Paulínia (SP) na noite desta quarta. 
 

Por G1 Campinas e Região 

15/05/2019 18h55  Atualizado há um dia 
 

 

 
Preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (15), o secretário de Desenvolvimento Econômico de 
Paulínia (SP), Elizaman de Jesus Lopes, armava protestos e agia com a intenção de obrigar 
empresas prestadoras de serviço para a refinaria da Petrobras (Replan) que contratassem indicados 
por ele, de acordo com o delegado Rodrigo Galazzo. Lopes foi exonerado do posto no início da 
noite. 
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Segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Civil, o grupo era investigado desde 
o ano passado. 
 
O agora ex-secretário é apontador como líder de uma cooperativa da cidade e, segundo os 
promotores, trabalhadores chegaram a ser ameaçados por grupos ligados a ele e também Adriano 
Luiz de França, que teve prisão temporária decretada nesta quarta, mas segue foragido. 
 
"Há relatos de que os investigados se apresentam como pessoas da cúpula de Paulínia, como modo 
de demonstrar o poder que detêm como modo de ameaçar e de amedrontar", destaca o MP, em nota. 

 

Elizaman de Jesus Lopes, secretário de Paulínia (SP) preso pela Polícia Civil, foi afastado do cargo — 
Foto: Reprodução 

 

A prefeitura de Paulínia, que havia anunciado a abertura de sindicância para apurar o caso no início 
da tarde, informou à noite que Elizaman de Jesus Lopes foi exonerado do cargo. 
 
"A prefeitura informa ainda que colabora com as apurações da Polícia Civil e Ministério Público, 
além de estar disponível para esclarecer quaisquer questionamentos, sobre o assunto, para as 
autoridades competentes", diz nota do governo. 
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TEMA: 

GERAL 
 

DATA:  

16/5/2019 

JORNAL:  

TRIBUNA 

LIBERAL 

ASSUNTO: 

PRISÃO DE 

EX-

SECRETÁRIO 

 
PÁGINA: 5 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 12/5/2019 

 

JORNAL:  

CORREIO POPULAR 

 

ASSUNTO: POLUIÇÃO 
PÁGINA: CAPA (MANCHETE) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 10/5/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: POLUIÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/10/paulinia-lidera-emissao-de-gases-de-efeito-estufa-na-rmc/ 

 

[Meio ambiente] 
Paulínia lidera emissão de gases de efeito estufa na RMC 
Conclusão é de estudo conduzido pela Prefeitura de Campinas e apresentado nesta 
sexta-feira; inventário é ponto de partida para ações 

10 maio 2019 – 17h49 

 
Evento que divulgou os resultados do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Foto: Divulgação) 

De todos os gases de efeito estufa (GEE) lançados na Região Metropolitana de Campinas (MC), o 
município de Paulínia (devido ao polo petroquímico) foi responsável pela maior emissão de 
poluentes na atmosfera (38,5%). Este é um dos resultados apurados pelo Inventário de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa e de Poluentes Atmosféricos da Região Metropolitana de Campinas, estudo 
conduzido pela Prefeitura de Campinas e que foi apresentado pelo prefeito Jonas Donizette (PSB) na 
manhã desta sexta-feira (10). 

Segundo o inventário, logo depois de Paulínia vem Campinas com a emissão de 23,3% de todos os 
gases de efeito estufa lançados na RMC em 2016, ano base da pesquisa. Cerca de 60% das emissões 
de poluentes da cidade campineira têm a frota de veículos como fonte geradora. A cidade representa 
42% da frota total da região metropolitana, com mais de 1,2 milhão de veículos. Os setores de 
geração de energia estacionária, transportes e resíduos são os responsáveis pela emissão de 90% de 
gases de efeito estufa na RMC. 
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Ao todo, a RMC emitiu 11.218 milhões de toneladas de GEE, o que a caracteriza como uma região 
de perfil urbano. O inventário foi conduzido, durante o ano de 2018, pela empresa Waycarbon com a 
participação do ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade) e teve apoio das prefeituras das 
demais 19 cidades da RMC. O estudo foi pago pelo Fundo de Recuperação, Manutenção e 
Preservação do Meio Ambiente (Proamb) de Campinas, sob responsabilidade da Secretaria 
Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

As emissões dos gases de efeito estufa são responsáveis por intensificar o fenômeno da mudança 
do clima global, que pode ocasionar impactos relacionados à crise hídrica, perdas na agricultura, 
aumento de suscetibilidade a doenças tropicais e podem prejudicar a qualidade de vida da população. 
Já os poluentes atmosféricos, quando encontrados em altas concentrações na atmosfera, podem 
desencadear problemas de saúde e causar impactos ao meio ambiente e na infraestrutura urbana. 

Setores 

De acordo com o estudo, o setor que mais polui na RMC é o de energia estacionária, ou seja, 
aquele que usa a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia, com 42,7% das emissões 
totais na região. São exemplos deste segmento o consumo de energia elétrica e consumo de 
combustíveis em residências, comércios, instituições, indústrias e áreas rurais; produção de energia e 
abastecimento de rede; indústrias de geração de energia do polo petroquímico de Paulínia, que inclui 
especialmente a refinaria Replan. 

Em segundo lugar está o setor de transportes (terrestre, ferroviário e aéreo), com 41,7% das 
emissões e, em terceiro, o setor de resíduos (disposição final ou tratamento dos resíduos sólidos, 
incineração dos resíduos da saúde), com 9% das emissões. Esses setores somados são responsáveis 
por mais de 90% das emissões da RMC. O prefeito Jonas ressaltou a importância de todos as cidades 
da região terem participado da capacitação técnica para o processo. “O ar que respiramos não tem 
fronteiras e, agora, temos o ponto de partida para a tomada de decisões comprometidas com a 
questão das mudanças climáticas”, disse o prefeito. 

Ação 

Conforme o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, 
Rogério Menezes, com os resultados em mãos, tem início a segunda etapa do projeto, que é detalhar 
planos de ação e elaborar projetos de lei para medidas que deverão ser implantadas na região. “O 
inventário nos fornece uma linha de base para acompanhar a evolução das emissões ao longo dos 
anos, monitorar suas fontes e, assim, auxiliar na formação de políticas públicas mais efetivas para 
mitigação dos impactos das mudanças climáticas na região.” 

Além do cálculo de emissões, o projeto também teve como objetivo engajar os agentes locais na 
construção de metas e planos de ação ao enfrentamento das mudanças climáticas. Em termos do 
Plano de Ação, foi definida que a RMC deve reduzir suas emissões em 31,6% até 2060. Para a 
assessora técnica de Projetos do ICLEI América do Sul, Iris Coluna, deve-se elaborar uma política 
regional de enfrentamento à mudança do clima para atingir a meta traçada. “Sugerimos também a 
criação de uma Câmara Temática de Mudança do Clima e Resiliência dentro da AGEMCAMP, já 
aproveitando a estrutura que existe, além de um Comitê/ Fórum regional para articular importantes 
atores, deliberar e dar encaminhamentos sobre o enfrentamento a mudança do clima na região”, 
complementou. 
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O que fazer 

Segundo especialistas, entre as maneiras de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa estão 
diminuir o desmatamento, investir no reflorestamento e na conservação de áreas naturais, incentivar 
o uso de energias renováveis não convencionais, reduzir o consumo de energia, primar pela 
eficiência energética, praticar a política dos 3r’s (reduzir, reaproveitar e reciclar materiais), empregar 
tecnologias de baixo carbono, melhorar o transporte público com baixa emissão de gases de efeito 
estufa. 

O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa e de Poluentes Atmosféricos da Região 
Metropolitana de Campinas está disponível aqui. 

Histórico 

O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa e o Plano de Ação de Enfrentamento à 
Mudança do Clima são o resultado de um longo processo que começou em 2015, quando Campinas 
se associou à rede ICLEI. No mesmo ano, foi lançado o protocolo de intenções para a elaboração do 
inventário e do plano celebrado entre Campinas e os demais municípios da Região Metropolitana. 

Em 2016, foi lançado o Projeto Básico, documento norteador para a contratação com diretrizes e 
exigências; e, em 2017, aconteceu a contratação da WayCarbon e subcontratação do ICLEI para a 
elaboração do inventário. Em 2018, foram iniciadas as atividades e foram realizados seminários, 
capacitações, oficinas (para a elaboração do Plano de Ação) assim como uma consulta pública com 
os resultados do inventário. 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 11/5/2019 

JORNAL: JORNAL TRIBUNA 

ASSUNTO: PASSAGEM DE ÔNIBUS 
PÁGINA: 6 (INTERNA, COM CHAMADA NA CAPA) 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 10 a 16/5/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Marquinho Fiorella requer novas informações sobre iluminação pública no 
acesso a empresa Honda de Paulínia  
16 de maio de 2019  

Requerimento de autoria do vereador Marquinho Fiorella (PSB), em tramitação na Câmara de 
Paulínia, solicita novas informações do Executivo sobre iluminação pública no trecho da Avenida 
Padre Jósimo Moraes Tavares, desde o balão da Avenida Antônio Batista Piva, no Seminário 
Betharramita, no Jardim Flamboyant, até a empresa LSL Transportes (a Honda), no bairro São 
Bento. […] 

 

 

Valadão sugere desconto em imposto para quem investir em esporte  
16 de maio de 2019  

Incentivar o esporte deve fazer parte das políticas de desenvolvimento de qualquer governo, para 
estimular práticas de saúde e garantir o direito de acesso a atividades esportivas. É o que defende o 
vereador Fábio Valadão (PRTB) ao sugerir que a Prefeitura estude formas de conceder desconto do 
ISSQN (imposto sobre serviços) a contribuintes que aplicarem recursos nos esportes do município. 
[…] 
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Câmara de Paulínia adere à Campanha Maio Amarelo  
15 de maio de 2019  

A Câmara de Paulínia aderiu à Campanha Maio Amarelo. O intuito do Legislativo é conscientizar os 
servidores da Casa para a segurança no trânsito e o respeito às sinalizações. Este ano o lema da 
campanha é “Minha escolha faz a diferença”. […] 

 

Marcelo D2 solicita informações sobre alvarás de funcionamento e AVCB dos 
prédios públicos  
15 de maio de 2019  

Levando em consideração que acidentes que ocorrem em prédios públicos poderiam ter sido evitados 
mediante o cumprimento das normas existentes de segurança contra incêndio, o vereador Marcelo 
D2 (PROS) solicitou ao Executivo informações sobre os alvarás de funcionamento e AVCB (Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros) dos prédios públicos municipais de Paulínia. […] 

 

Edilsinho sugere mutirões em bairros para limpeza e manutenção da cidade  
15 de maio de 2019  

Limpeza das ruas e praças, corte do mato, operação tapa buracos e retirada dos entulhos são 
essenciais para o bem-estar dos moradores e obrigação do poder público. Assim defende o vereador 
Edilsinho Rodrigues (PSDB) ao sugerir a implantação do programa “Cidade Linda” […] 
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Flávio Xavier pede criação de bases comunitárias da Guarda Municipal em 
bairros  
14 de maio de 2019  

A descentralização da Guarda Municipal é um dos requerimentos apresentados pelo vereador Flávio Xavier (DC) 
na última sessão da Câmara Municipal, em 7 de maio. Ele cobra providências para o governo municipal criar uma 
base comunitária em cada região da cidade […] 

 

 

Parlamento da RMC pede melhorias em sistema estadual que gerencia 
vagas na saúde  
13 de maio de 2019  

Vereadores que representam 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas assinaram pedido 
conjunto para o governo de São Paulo implantar uma central regional do sistema Cross, ferramenta 
criada para reunir e gerenciar a oferta de vagas na rede de saúde. O sistema consolida dados sobre as 
unidades do Estado e, entre outras medidas, direciona pacientes que precisam de atendimento de 
média e alta complexidade […]  

O evento contou com a presença de dois representantes do Legislativo de Paulínia: o presidente da 
Câmara, Zé Coco (PV), membro do Conselho Fiscal da entidade, e a vereadora Fábia Ramalho 
(PMN). [...] 
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Câmara de Paulínia recebe primeiro evento após reforma  
13 de maio de 2019  

A Câmara de Paulínia recebeu neste sábado (11/5) seu primeiro grande evento após a ampla reforma 
no prédio central. [...] O evento recebeu a presença do senador Major Olimpio (Sérgio Olimpio 
Gomes) e do deputado federal Coronel Tadeu (Marcio Tadeu Anhaia de Lemos) […] 

 

Xandynho Ferrari participa do lançamento do novo projeto do Paulínia 
Racing Bicicross  
13 de maio de 2019  

O vereador Xandynho Ferrari (PSD), representando a Câmara Municipal, participou quinta-feira 
(9/5), do novo projeto da Escola Paulínia Racing Bicicross Formando Cidadãos que irá oferecer 100 
novas vagas. […] 

 

Vereador José Soares propõe construção de praça de lazer no Bom Retiro 
10 de maio de 2019  

O vereador José Soares (PRB), visando proporcionar lazer e bem-estar aos moradores do bairro Bom 
Retiro e localidades adjacentes, apresentou durante a 8ª sessão ordinária (7/5), uma indicação 
legislativa solicitando ao prefeito municipal, a construção de uma praça pública para o bairro […] 


