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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA/ PROJETO DE LEI/ ESTÁGIOS 
PÁGINA: 10  
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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA/ PROJETO DE LEI/ ESTÁGIOS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 27/11/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE  
ASSUNTO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA/ PROJETO DE LEI/ ESTÁGIOS 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-vai-abrir-1-mil-vagas-de-estagios/ 
 

Paulínia vai abrir 1 mil vagas de estágios 

 
 
A Câmara de Vereadores de Paulínia aprovou ontem (26/11) projeto de lei que abre 1 mil vagas de 
estágio na Prefeitura de Paulínia. Do total de vagas, 500 são remuneradas, com bolsa de até R$ 
998,00, e mais 500 sem remuneração – neste caso, quando o estudante for obrigado a fazer o estágio. 

De acordo com a proposta, a jornada será de 20 a 30 horas semanais. O período do estágio será de 
dois anos. A prefeitura terá de contratar um seguro contra acidentes pessoais. 

 
 
A Administração fará um termo de compromisso com instituições de ensino e terá de indicar um 
servidor de carreira para acompanhar o estágio. 
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A proposta é de autoria do ex-prefeito interino, vereador Loira (DC). Segundo ele, o objetivo é criar 
oportunidades para jovens da cidade e auxiliar no acúmulo de experiência para o primeiro emprego. 

Sinal verde 

Em nota, a prefeitura informou que vai sancionar “em breve o projeto e será de grande valia para a 
Administração, visto que permitirá aos estudantes que coloquem em prática, o que é aprendido em 
sala de aula.”. Informou ainda que a implantação “Programa de Estágio” será amplamente divulgado. 
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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA/ PROJETO DE LEI/ ESTÁGIOS 
PÁGINA: 12, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 26/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO DE LEI/ PAULIPREV 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-vota-plano-de-amortizacao-do-deficit-
do-pauliprev/  
 

Câmara de Paulínia vota plano de amortização do 
déficit do Pauliprev 
Por Redação - 26 de novembro de 2019 
 

 
 

Contribuição patronal suplementar assegurará equilíbrio financeiro 
do instituto; contribuição dos servidores não será alterada 

A Câmara de Paulínia votará nesta terça-feira (26/11), em discussão única, o Projeto de Lei 

71/2019, de autoria do Executivo, que propõe a elaboração de plano de amortização do 

déficit atuarial do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos do Município 

de Paulínia (Pauliprev). 

A contribuição patronal suplementar tem como objetivo manter o equilíbrio financeiro das 

contas do instituto. O projeto não prevê alterações na contribuição previdenciária dos 

servidores. 

O Pauliprev possui um déficit atuarial reconhecido de R$ 1.817.962.213, 73 (um bilhão, 

oitocentos e dezessete milhões, novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e treze reais e 

setenta e três centavos), conforme avaliação em 31 de dezembro de 2018. 

Os vereadores votam ainda, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 53/2019 de autoria 

do executivo que dispõe sobre a contratação de estagiários pela Prefeitura Municipal; o PL 
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52/19, que reduz de 3 para 2 salários mínimos as famílias beneficiadas com o PAS – 

Programa de Ação Social; e o PL 47/2019, que cria o Fundo Municipal dos Direitos da 

Mulher. Caso aprovados, os documentos seguem para sanção do prefeito Du Cazellato 

(PSDB) e publicação no Semanário Oficial do Município. 

Ausência 

A assessoria não confirmou a presença do vereador Ademilson Jeferson Paes – Tiguila Paes 

(Cidadania) na sessão desta terça, pois ele está com ordem de prisão preventiva e ainda 

não se entregou a Justiça, que decretou sua prisão por crime de coação no curso do 

processo e constrangimento ilegal de testemunha na venda de casas do Residencial Pazetti 

em 2014. O processo corre em segredo de justiça. 

A Câmara ainda não foi comunicada pela Justiça sobre o pedido de prisão do vereador. 

Conforme o Regimento Interno, artigo 290, inciso V, a cada sessão legislativa que vai de 1° 

de janeiro a 31 de dezembro, os vereadores podem faltar até 1/3 das sessões ordinárias do 

ano. Nesse ano de 2019 estão previstas 24 sessões ordinárias, ou seja, ele pode faltar 

injustificadamente 8 vezes. As sessões em Paulínia são quinzenais. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  9 

 

 

DATA: 24/11/2019 
VEÍCULO: JORNALISMO DIFERENTE 
ASSUNTO: LEI/ TRIBUTOS/ EMPRESAS 
LINK: https://jornalismodiferente.hotfix.cloud/noticia/146/lei-reduz-multa-para-empresa-que-a-
esquecea-de-comunicar-fim-das-atividades-em-paula-nia.html 
 

Lei reduz multa para empresa que ‘esquece’ de 
comunicar fim das atividades em Paulínia 
Por Ellen Guimarães em 24/11/2019 às 20:35:10 

 

 
 
 
Prestadores de serviços que “esquecem” de comunicar a transferência, a venda e o encerramento de atividades, 
ao fisco de Paulínia, poderão respirar mais “aliviados”. É que entrou em vigor no município uma lei que 
diminui em 10 vezes a multa para quem descumpre o prazo determinado pelo Código Tributário Municipal 
de que o aviso deve ocorrer no prazo de 30 dias. Antes da nova lei, a multa era de 200 UFPs (unidades fiscais, 
o equivalente hoje a R$ 703,84), mas, desde novembro, a multa foi reduzida para 20 UFPs (R$ 70,38). 

A proposta foi apresentada pelo vereador Fábio Valadão (PRTB) e aprovada em setembro e outubro pela 
Câmara Municipal. Depois, foi sancionada pelo prefeito. Segundo o autor do texto, a mudança é importante 
para dar fôlego a empresários da cidade, já “atolados” com muitos impostos, diante do esquecimento ou de 
eventualidades que atrasam a comunicação oficial. 

A Procuradoria Jurídica da Câmara avaliou que reduzir o valor não gera renúncia da receita do município, pois 
multas e demais penalidades são diferentes de tributos. 
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DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: LEI/ TRIBUTOS/ EMPRESAS 
PÁGINA: 11 
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DATA: 28/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/juiz-revoga-prisao-do-vereador-tiguila-paes/ 

Juiz revoga prisão do vereador Tiguila Paes 
Por  Redação 

Vereador Tiguila Paes – Cidadania 

O juiz da Comarca de Paulínia, Carlos 

Eduardo Mendes, revogou, nessa 

quinta-feira (28/11), a prisão preventiva 

do vereador Ademilson Jeferson Paes 

(Tiguila Paes – Cidadania). Além disso, 

a sentença também revoga a suspensão 

das atividades exercidas pelo vereador 

na Câmara, onde Tiguila Paes é o 

primeiro secretário. 

Tiguila teve a prisão decretada no dia 6 de novembro por crime de coação no curso do 

processo e constrangimento ilegal de testemunha na venda de casas do Residencial Pazetti 

no ano de 2015 e era considerado foragido desde o dia 7; agora vai responder em 

liberdade. 

O vereador foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de organização criminosa, 

estelionato e lavagem de dinheiro. No último dia 24 a Justiça já tinha bloqueado os bens do 

vereador no mesmo processo. O processo corre em segredo de justiça.   

Em seu despacho, o juiz alega que teve conhecimento de que está em trâmite na 2ª Varal 

local, processo sobre crime de coação constrangimento ilegal contra três pessoas, entre 

elas o vereador. 

“Como até o momento não há notícias de cumprimento do mandado de prisão, até a 

presente data, ocorre que nos autos acima há decisão concedendo Habeas Corpus há um 

dos réus, estendendo o benefício aos demais, beneficiando também Tiguila”. 

O advogado do vereador, Juan Felipe Camargo Coimbra de Souza, disse que a Justiça 

prevaleceu. Na época do pedido de prisão preventiva, ele negou as acusações do cliente e 

afirmou que Tiguila estava em viagem com a família por isso não se apresentou. 
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DATA: 28/11/2019 
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/11/28/justica-revoga-prisao-de-
vereador-de-paulinia-investigado-por-golpe-em-vendas-de-casas.ghtml 
 
Justiça revoga prisão de vereador de Paulínia investigado por golpe 
em vendas de casas 
Tiguila Paes estava fora da cidade desde 6 de novembro e, segundo seu advogado, não 
tinha se apresentado à polícia porque tinha "confiança na revogação da prisão". 
Por G1 Campinas e Região 

28/11/2019 17h06  Atualizado há 15 horas 
 

 

Tiguila Paes (Cidadania), vereador em Paulínia (SP) — Foto: Câmara Municipal de 
Paulínia 

A Justiça revogou nesta quinta-feira (28) o decreto de prisão preventiva contra 
Tiguila Paes (Cidadania), vereador de Paulínia (SP) investigado por golpes em 
vendas de casas. O parlamentar estava fora da cidade desde o dia 6 de 
novembro e, segundo o advogado de defesa, não se apresentou porque tinha 
"confiança na revogação da prisão". 
A decisão da 1ª Vara de Paulínia também anulou a suspensão dos vencimentos 
do vereador. O benefício foi concedido à Tiguila após a concessão de habeas 
corpus a uma das partes do processo, o que fez o magistrado estender a medida 
aos demais réus. 
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Representante de Paes, o advogado Juan Felipe Camargo Coimbra de Souza 
disse ao G1 que "a Justiça prevaleceu" e que "não é justo uma pessoa ficar 
presa ou procurada por algo que não cometeu". 
O caso 
O vereador Tiguila Paes foi denunciado pelo Ministério Público (MP-SP) pelos 
crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. 
Os crimes apontados pela promotoria teriam ocorrido entre os anos de 2014 e 
2015, quando Paes e outros denunciados teriam enganado diversas pessoas em 
uma simulação de vendas de casas em um residencial em Paulínia. 
"As vítimas, atraídas pelo preço acessível, pela desburocratização da venda e 
possibilidade de pagamentos parcelados, foram enganadas e acabaram sendo 
lesadas pelo grupo criminoso", destacou, à época, o MP. 
Ainda segundo a promotoria, o golpe na venda das casas "foi possibilitado com o 
envolvimento de Paes, de outros servidores públicos ainda não identificados e 
da entidade Frente de Defesa dos Direitos e Interesse Popular". 
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DATA: 28/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/28/pedido-de-prisao-do-vereador-tiguila-paes-
e-revogado-pela-justica/ 

Pedido de prisão do vereador Tiguila Paes é revogado pela Justiça 
Político agora vai responder em liberdade a acusação de participação em um esquema 
de simulação de vendas de imóveis em Paulínia 

28 nov 2019 – 19h56 

 

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) também é 1º secretário da Câmara (Foto: Divulgação) 
 

A Justiça revogou nesta quinta-feira (28) o pedido de prisão preventiva do vereador de Paulínia 
Tiguila Paes (Cidadania). Agora, o político irá responder em liberdade o processo judicial que o 
acusa de participação em um esquema de simulação de vendas de imóveis na cidade entre os anos de 
2014 e 2015. 

Tiguila Paes teve a prisão preventiva decretada no último dia 6 e, desde o dia 7, era considerado 
foragido. O vereador e mais oito pessoas foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo 
(MPSP) pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. No final do mês 
passado, a Justiça aceitou a denúncia e determinou o bloqueio dos bens dos réus. 

Com a revogação do pedido de prisão. Tiguila Paes poderá voltar a exercer suas atividades nos 
cargos de vereador e de 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara de Paulínia, bem como a receber 
seus vencimentos no Legislativo paulinense. O advogado do vereador e o próprio Tiguila Paes foram 
procurados pela reportagem, mas não retornaram o contato até a publicação deste texto. 

No dia da decretação da prisão preventiva de Tiguila Paes, o advogado Juan Felipe Camargo 
Coimbra de Souza negou as acusações sobre seu cliente e informou que o vereador estava em viagem 
com a família. “Não estou conseguindo falar com ele, mas se for mantida essa decisão – a gente já 
entrou com pedido de revogação da prisão preventiva –, ele vai se apresentar sim. Não é bandido”, 
afirmou Souza na época. 
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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL 
PÁGINA: A6  
 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Justiça revoga pedido de prisão de vereador de Paulínia 
DATA: 28/11/2019 | VEÍCULO: A CIDADEON  |  LINK:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/regiao/NOT,0,0,1466573,justica+revoga+pedido+de+prisa
o+de+vereador+de+paulinia.aspx 

 

Justiça anula mandado de prisão preventiva contra Tiguila Paes 
DATA: 29/11/2019 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  LINK:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2019/11/29/Justi%C3%A7a-anula-mandado-de-pris%C3%A3o-
preventiva-contra-Tiguila-Paes 
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DATA: 28/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PROJETO DE LEI/ TRIBUTOS/ PARCELAMENTO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2458 
 

POLÍTICA 

Prefeitura quer receber R$ 162 milhões devidos por 
contribuintes 
Da Redação 
28/11/2019 15:11:12 

 

Objetivo é ajudar inadimplentes e aumentar arrecadação municipal 

Denominado “Parcelamento Amigo 2019”, projeto de recuperação fiscal prevê negociação de 

débitos de impostos e taxas em até 100 vezes 
 

Já está tramitando na Câmara de Vereadores de Paulínia uma proposta de lei (PLC 10/2019) que parcela em 
até 100 (cem) vezes taxas e impostos (ISSQN, IPTU, entre outros) municipais vencidos e não pagos até 31 
de dezembro de 2018.  Segundo a Secretaria dos Negócios da Receita de Paulínia, no último dia do ano 
passado a dívida dos contribuintes (pessoas físicas e empresas) com o município fechou em  R$ 
162.449.487,28 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta 
e sete reais e vinte e oito centavos).  
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De acordo com o texto da proposta, a parcela mínima será de R$ 50,00 para pessoas físicas e de R$ 
150,00 para jurídicas (empresas).Serão concedidos descontos de 100% sobre o valor da multa de mora, 
pelo não pagamento do imposto ou taxa; de 50% sobre o valor da multa punitiva, pela não declaração do 
tributo; e de 100% dos juros, nos dois casos. 

O contribuinte (físico ou jurídico) que aderiu e não cumpriu parcelamentos anteriores poderá participar do 
novo programa de recuperação fiscal.  Se a dívida com a Fazenda Municipal já foi executada judicialmente 
pelo Município, o contribuinte devedor também poderá aderir ao parcelamento, mas terá que arcar com as 
despesas processuais e os honorários advocatícios.  

Nos casos de títulos em cartório, a prefeitura emitirá carta de anuência, após o pagamento integral ou da 
primeira parcela da dívida e, caberá ao contribuinte providenciar a baixa. A participação no “Parcelamento 
Amigo 2019” será firmada por Termos de Adesão e de Confissão de Dívida, em caráter irrevogável.  

Os valores das parcelas serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (IPCA), e a quantidade 
de acordo com o total devido. Confira tabela abaixo.  

 

- Débitos acima de R$ 1 milhão: em 100 vezes  

- acima de R$ 700 mil: em 70 vezes 

- acima de R$ 500 mil: em 60 vezes 

- acima de R$ 100 mil: em 50 vezes 

- acima de R$   50 mil: em 40 vezes 

- até R$ 50 mil: 36 vezes 

 

De autoria do governo Du Cazellato (PSDB), O PLC foi protocolado terça-feira (26) na Câmara, e está sendo 
analisado pela Procuradoria Jurídica da Casa. Para virar lei, a proposta deverá ser votada e aprovada em dois 
turnos. Se o parcelamento for aprovado pelos vereadores, o prazo para adesão começará a partir da 
publicação da lei no Semanário Oficial do Município, e vai até o dia 20 de fevereiro de 2020.  

 

Débito/Crédito 

Na sessão da Câmara, dia 15 do mês passado, o vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV), sugeriu 
que o Poder Executivo Municipal crie um projeto de lei visando permitir que os contribuintes paulinenses 
paguem impostos e taxas municipais por meio de cartão de débito e ou crédito.    

“No intuito de melhorar a arrecadação, facilitar a vida do cidadão e, ainda dar efetividade à prestação de 
serviços públicos com segurança”, ressaltou o vereador (LEIA ÍNTEGRA DA SUGESTÃO). O governo Du 
Cazellato (PSDB) ainda não se pronunciou sobre a viabilidade da sugestão do parlamentar.  
 
Foto: Ilustração 
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       DATA: 29/11/2019 
                 VEÍCULO:  

       JORNAL DE PAULÍNIA
        ASSUNTO:  

       CÂMARA JOVEM  
       PÁGINA: 12 
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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 8 
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DATA: 26/11/2019 
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 4 
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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SESSÃO SOLENE/ CIDADÃ PAULINENSE 
PÁGINA: 9, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SESSÃO SOLENE/ CONSCIÊNCIA NEGRA 
PÁGINA: 19 
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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ NOVEMBRO AZUL 
PÁGINA: 11 
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DATA: 27/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE/ NOVEMBRO AZUL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/27/novembro-azul-tem-bate-papo-nesta-
quarta-feira-sobre-saude-do-homem/ 
 

[Saúde] 
Novembro Azul tem bate-papo nesta quarta-
feira sobre saúde do homem 
Ação voltada para prevenção ao câncer de próstata, com o tema ‘Homem 
também precisa se cuidar’, ocorre às 10h, no Hospital Municipal 

27 nov 2019 – 5h30 

 
 
Coordenador do Ambulatório de Saúde do Homem, João Alonso, fala na Câmara (Foto: Divulgação) 
 

A Secretaria Municipal de Saúde promove nesta quarta-feira ( 27) um bate-papo voltado 
para a prevenção ao câncer de próstata, com o tema “Homem também precisa se cuidar”. 
O evento ocorre a partir das 10h no Ambulatório de Urologia, localizado dentro do Hospital 
Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”. 

A ação faz parte do “Novembro Azul”, mês da conscientização e prevenção ao câncer de 
próstata. A participação é gratuita e aberta a pacientes, familiares, funcionários e a 
população em geral. Durante o evento haverá sorteio de brindes e show de ilusionismo. 
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A Secretaria Municipal de Saúde também, entre os dias 25 e 29, realiza mutirões na 
Saúde do Homem para atender toda demanda existente nas Unidades Básicas de Saúde, 
de acordo com o que informou a Prefeitura de Paulínia. 

“Através de um trabalho conjunto vamos agir para zerar a fila de espera neste segmento 
da rede municipal”, disse o secretário municipal de Saúde, Fábio Alves. “Esse é um 
momento importante, pois quando o preconceito é deixado de lado, quem ganha é o 
homem e todos que estão a sua volta.” 

Nesta terça-feira (25), também dentro das ações do Novembro Azul, a Câmara Municipal 
promoveu palestra sobre “Saúde e Câncer de Próstata”, com o médico João Alonso, 
coordenador do Ambulatório de Saúde do Homem de Paulínia. 
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DATA: 28/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   
ASSUNTO: SAÚDE/ TRIBUNAL DE CONTAS 
PÁGINAS: CAPA (MANCHETE) E A4 
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DATA:  
28/11/2019 
VEÍCULO:  
TRIBUNA  
LIBERAL   
ASSUNTO:  
SAÚDE/  
TRIBUNAL DE  
CONTAS 
PÁGINA: 3 
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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA   
ASSUNTO: POLÍCIA FEDERAL/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA:  
29/11/2019 
VEÍCULO:  
AGORA PAULÍNIA   
ASSUNTO:  
POLÍCIA FEDERAL/  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
PÁGINA: 17,  
COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 26/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: POLÍCIA FEDERAL/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/11/pf-faz-operacao-contra-fraude-na-compra.html 

 

PF faz operação contra fraude na compra de 
merenda em Paulínia e mais 26 cidades de SP 
 
 
Mandados foram expedidos pela Justiça de Ribeirão Preto. Esquema foi descoberto após MPF e PF 
identificarem fraudes em licitações vencidas por frigorífico em Brodowski, em abril de 2018. 
 
O Ministério Público Federal, em conjunto com a Polícia Federal (PF), faz uma operação nesta terça-feira (26) 
contra um esquema de fraude na compra de merenda escolar em prefeituras do estado de São Paulo. Cerca de 
240 policiais cumprem 27 mandados de prisão e outros 55 de busca e apreensão. 
 
Entre os alvos de busca estão ex-prefeitos de Franca (SP), Cubatão (SP) e São Roque (SP), uma vereadora em 
Guarujá (SP) e os gabinetes das prefeituras de Taquaritinga (SP), Jandira (SP) e Cubatão (SP). 
 
Ainda em Guarujá, são cumpridos mandados de prisão contra cinco ex-secretários, dois secretários em 
exercício, um procurador de Justiça do município, quatro funcionários públicos, quatro lobistas e três 
empresários. 
 
As ordens de prisão foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto (SP). Também foi 
determinado o bloqueio no valor de R$ 2 bilhões em bens dos suspeitos. 
 
A operação Cadeia Alimentar II apura irregularidades em 27 municípios paulistas, mas a polícia afirma que as 
irregularidades atingiram 50 cidades. 
 
 

Cidades alvos nesta terça-feira 

 
Americana: 3 mandados prisão e 3 busca/apreensão; 

Atibaia: 1 mandado de prisão e 1 busca/apreensão; 

Campinas: 1 mandado de prisão e 1 busca/apreensão; 

Cotia: 1 mandado de prisão e 1 busca/apreensão; 

Cubatão: 1 mandado de prisão e 4 busca/apreensão; 

Franca: 2 mandados de prisão e 3 busca/apreensão; 

Garça: 1 mandado de busca/apreensão; 

Guarujá: 2 mandados de busca/apreensão; 

Itapevi: 1 mandado de prisão e 1 busca/apreensão 

Jandira: 1 busca/apreensão; 

Matão: 1 mandado de prisão e 2 busca/apreensão; 

Orlândia: 1 mandado de busca/apreensão; 

Osasco: 1 mandado de busca/apreensão; 
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Paulínia: 4 mandados de busca/apreensão; 

Praia Grande: 2 mandados de busca/apreensão; 

Rio Claro: 1 mandado de prisão e 1 busca/apreensão; 

Santos: 2 mandados de prisão e 2 busca/apreensão; 

São Carlos: 1 mandado de prisão e 1 busca/apreensão; 

São Joaquim da Barra: 1 mandado de prisão e 1 busca/apreensão; 

São José do Rio Preto: 1 mandado de prisão e 1 busca/apreensão; 

São Paulo: 3 mandados de prisão e 8 busca/apreensão; 

São Roque: 2 mandados de prisão e 3 busca/apreensão; 

São Vicente: 2 mandados de prisão e 5 busca/apreensão; 

Sorocaba: 1 mandado de prisão e 2 busca/apreensão; 

Sumaré: 1 mandado de prisão e 1 busca/apreensão; 

Taquaritinga: 1 mandado de prisão e 3 busca/apreensão; 

Votorantim: 1 mandado de busca/apreensão. 

 
 
Em nota, a PF informou que as medidas executadas nesta terça-feira visam coletar elementos que complementem 
informações obtidas em colaboração premiada firmada com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) 
por dois investigados na primeira fase da operação, deflagrada em abril de 2018. 
 
Segundo o MPF, o esquema foi capitaneado por um frigorífico em Brodowski (SP), com o auxílio de outras firmas 
do mesmo grupo. As licitações eram direcionadas para favorecer empresas em troca do pagamento de propina 
estimada em 10% do valor dos contratos. 
 
As fraudes ainda consistiam em simulação de concorrência, ajuste prévio de preços e elaboração de editais com 
exigências para limitar a participação de outros interessados. Concluído o processo, o frigorífico fornecia os 
produtos superfaturados ou sequer os entregava, mesmo tendo recebido o pagamento. 
 
De acordo com a PF, os suspeitos responderão pelos crimes de organização criminosa, fraude em licitações, 
falsidade ideológica, corrupção ativa, prevaricação e corrupção passiva. Somadas, as penas podem chegar a 28 anos 
de prisão. 
 
Uma coletiva de imprensa está prevista para esta manhã na delegacia da PF em Ribeirão Preto. 
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DATA: 23/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2456 
 
 

Grupo vai revisar contratos de imóveis alugados pela 
prefeitura 
 
Da Redação 
23/11/2019 14:11:52 
 

 
 

Segundo a prefeitura, redução de despesas públicas é uma das metas do prefeito tucano 

Segundo portaria baixada pelo prefeito Du Cazellato (PSDB), a finalidade é controlar e 

reduzir gastos com aluguéis, que consomem pelo menos R$ 3 milhões por ano 
 
 
Quatro servidores da Prefeitura de Paulínia foram designados pelo prefeito Du 
Cazellato (PSDB) para analisar e revisar todos os contratos de imóveis alugados pelo 
município, com a finalidade de controlar e reduzir gastos com prédios particulares. 
 
Criado pela Portaria 634/2019, publicada no Semanário Oficial desta quinta-feira (21), o 
grupo de funcionários públicos terá as seguintes atribuições: “negociar a redução dos 
valores de locações com os respectivos locadores ou responsável legal; avaliar a 
necessidade, oportunidade e conveniência das despesas com locações de imóveis, em 
consonância com as metas previstas no Plano Plurianual, na Lei do Orçamento Anual e 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como nos programas de governo; exercer o 
controle das despesas, em consonância com os dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; estudar e propor as diretrizes para a redução das despesas 
municipais correspondentes as locações de imóveis”. 
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Gastos com aluguéis 
 
No mês de agosto de 2017, a Prefeitura de Paulínia, em resposta ao Requerimento 225/2017, 
do vereador Fábio Valadão (PRTB), informou gasto mensal de R$ 246.970,13 com aluguel de 
20 imóveis particulares, o que representa uma despesa extra anual de R$ 2.963.641,56 (dois 
milhões, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis 
centavos).   
 
No ano passado a prefeitura alugou 14 (quatorze) imóveis particulares, segundo extratos de 
locação publicados no Semanário Oficial do Município. O aluguel mais barato foi de R$ 
7.226,00 e o mais caro de R$ 28 mil. No mesmo período, o município prorrogou 13 (treze) 
aluguéis, cujos preços variam entre R$ 7.229,99 e R$ 30 mil mensais, e rescindiu apenas a 
locação do imóvel na Rua Malavazzi, onde funcionava a Saúde Mental. 
 
Foto: Divulgação/PMP 
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DATA: 28/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS 
ASSUNTO: CONTRATO/ LIMPEZA URBANA 
LINK: http://paulinianews.com.br/2019/11/28/prefeitura-reinaugura-centro-de-convivencia-do-
idoso/ 
 

Prefeitura reinaugura Centro de Convivência 
do Idoso 
Por  paulinianews 

   

 

A Prefeitura de Paulínia por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania 

reinaugurou na tarde desta quinta-feira, 28, o Centro de Convivência do Idoso Tia Lídia 

O local recebeu novos ventiladores, nova pintura, manutenção na calha e no telhado, o 

piso da área administrativa e do salão foi trocado e em breve a reforma dos banheiros 

será finalizada. O Tia Lídia recentemente também passou a funcionar das 8h às 17h. 

Presente o prefeito Du Cazelllato anunciou a adesão da Prefeitura ao “Programa São 

Paulo Amigo do Idoso”, reforçando o compromisso da Administração com a terceira 

idade. 
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“Nosso objetivo é desenvolver mais ações voltadas para o esporte, saúde, turismo e educação, 

sempre buscando cuidar bem daqueles que muito fizeram por nossa cidade”. Prefeito Du Cazellato 

A secretária de Assistência Social e Cidadania Rita Coelho, declarou que a atenção com 

o idoso, será sempre um dos focos da secretaria. “Agradeço todos que trabalharam 

pela reinauguração deste espaço, que aconteceu em menos de 60 dias. Nossa cidade 

ganha e muito com o Tia Lídia ativo. Agora vamos buscar para nosso município o selo 

de cidade amiga da terceira cidade”. 

A ampliação das Oficinas de Memória que hoje acontecem no Centro Comunitário 

Santa Terezinha, foi divulgada pela secretária Rita Coelho e em breve ocorrerão nos 

CRAS’ (Centro de Referência da Assistência Social) Monte Alegre e João Aranha. 

O evento contou com um desfile de gala, apresentações musicais e do grupo de dança 

DIVAS, com a coreografia “Terceira Idade Dançando o Natal”. 

Vereadores, secretários, o vice-prefeito Sargento Camargo, membros de conselhos 

municipais, entre eles, Jorcival Fernandes presidente do Conselho Municipal do Idoso e 

a presidente do Fundo Social de Solidariedade Fernanda Cazellato estiveram presentes 

prestigiando o evento. 
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DATA: 26/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CONTRATO/ LIMPEZA URBANA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/26/contrato-do-lixo-e-prorrogado-um-ano-pelo-
valor-de-r-501-milhoes/ 

[Limpeza] 
Contrato do lixo é prorrogado um ano pelo valor de  
R$ 50,1 milhões 

Consórcio Paulínia Sempre Limpa vai receber da Prefeitura R$ 48.872.195,75 e a empresa 
Silcon Ambiental Ltda mais R$ 1.298.140,92 

26 nov 2019 – 5h30 

 
 
Funcionários do Consórcio Paulínia Sempre Limpa fazem coleta de material inservível (Foto: Divulgação) 
 

O prefeito Du Cazellato (PSDB) prorrogou os contratos com o Consórcio Paulínia 
Sempre Limpa e a empresa Silcon Ambiental Ltda para a continuidade da prestação de 
serviços de coleta de resíduos e limpeza urbana no município. O valor global é de R$ 50,1 
milhões por mais um ano de trabalho. 

Os extratos de prorrogação dos contratos 197/2017 (Consórcio Paulínia Sempre Limpa) 
198/2017 (Silcon Ambiental Ltda) foram publicados na edição extra da última sexta-feira 
(22) do Semanário Oficial de Paulínia. As tratativas estão em vigor, respectivamente, 
desde os últimos dias 6 e 7 de novembro deste ano. 

O valor da prorrogação do contrato com o Consórcio Paulínia Sempre Limpa é de R$ 
48.872.195,75. Já com a empresa Silcon Ambiental chega a R$ 1.298.140,92. De acordo 
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com a Prefeitura, em ambos os casos foi aplicada a correção inflacionária medida no 
período pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

A Prefeitura de Paulínia informou que a prorrogação do contrato do lixo poderá ser 
suspensa, se antes dos 12 meses previstos, for firmado contrato administrativo oriundo da 
futura licitação pública, que deverá escolher o novo consórcio ou empresa para a 
prestação dos serviços de coleta de resíduos e limpeza urbana em Paulínia. 

O Consórcio Paulínia Sempre Limpa e a empresa Silcon Ambiental Ltda prestam 
serviços na cidade desde 2017. Entraram no lugar da Corpus Saneamento e Obras Ltda 
após disputa judicial entre a Filadélfia Locação e Construção Eireli – EPP e a Corpus na 
licitação pública feita no primeiro ano do governo do prefeito cassado Dixon Carvalho 
(Progressitas). 
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DATA: 27/11/2019 
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8119520/ 
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DATA: 25/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO/ EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/25/paulinia-abre-processo-seletivo-para-contratar-professores-
temporarios/ 

[Chance] 
Paulínia abre processo seletivo para contratar 
professores temporários 
Edital de abertura de inscrições foi publicado no Semanário Oficial e é voltado para a 
função de Professor de Educação Básica I (PEB I) 

25 nov 2019 – 5h30 

 
 
Prova objetiva está prevista para acontecer no dia 19 de janeiro do próximo ano (Foto: Divulgação) 
 

A Prefeitura de Paulínia irá realizar processo seletivo para contratação de professores 
temporários para a rede municipal de ensino infantil e fundamental. O edital de abertura de 
inscrições foi publicado na edição extra desta sexta-feira (22) do Semanário Oficial do 
município. O número de vagas não foi divulgado. 

A contratação será voltada para a função de Professor de Educação Básica I (PEB I) 
pelo prazo determinado de um ano, podendo esse período ser prorrogado uma vez. O 
processo seletivo é de responsabilidade da Fundação para o Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação Vunesp. 

A inscrição deverá ser feita a partir das 10h desta quarta-feira (27) até as 23h59 do 
próximo dia 12 de dezembro, exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br.  
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A taxa de inscrições custará R$ 65. Para se inscrever, o candidato deverá atender os 
requisitos da função e entregar, na data da contratação, a comprovação de: 

 ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 
da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 

 ter 18 anos de idade completos; 
 quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
 ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
 estar com o CPF regularizado; 
 possuir todos os requisitos exigidos para o exercício da função; 
 não registrar antecedentes criminais; 
 ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovada 

em avaliação médica; 
 certidão negativa dos distribuidores criminais, dos lugares de residência do 

candidato nos últimos cinco anos; 
 não ocupar cargo, emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis 

previstos no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal; e 
 outros documentos que a Prefeitura de Paulínia julgar necessários. 

O valor da hora/aula é de R$ 39,57, que tem como base o mês de novembro de 2019. A 
jornada de trabalho, em caso de acúmulo de funções, não poderá ultrapassar 64 horas 
semanais. Os requisitos exigidos dos candidatos são: 

 ser portador de diploma do Curso Normal Superior, ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia, ou Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC), que 
contenham habilitação apostilada para o Magistério em Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; ou 

 ser portador de diploma do Curso Normal Superior, ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia, ou Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC), 
qualquer que seja a habilitação, e também habilitação em Magistério para Educação 
Infantil e para os anos iniciais do Ensino Fundamental, obtidas em curso de Nível 
Médio, na modalidade Normal; ou 

 ser portador de diploma do Curso Normal Superior, ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia, ou Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC) e 
habilitação em Magistério para Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, obtida através de curso de Complementação de Estudos em Nível 
Superior, ou Pós-graduação Lato Sensu (especialização). 

Os candidatos aprovados passarão a constituir uma lista de classificação pelo período 
de validade do processo seletivo. A contratação obedecerá à ordem de classificação dos 
aprovados, de acordo com as necessidades presentes e futuras da Prefeitura junto às 
unidades escolares de educação infantil e fundamental. 

O processo seletivo irá selecionar candidatos para contratação em caráter temporário, 
de excepcional interesse público, o que inclui situações de classes e aulas excedentes ou 
decorrentes de criação de novas salas, caso de vacância transitória, caracterizada por 
faltas, afastamentos e licenças do titular de função no ano letivo. 
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A prova objetiva tem data prevista para acontecer no dia 19 de janeiro de 2020, no 
período da tarde, em Paulínia, com tempo de duração de três horas. No total serão 50 
questões de: 

 Língua Portuguesa (15 questões); 
 Matemática (15 questões); e 
 Conhecimentos Específicos (20 questões). 

A Prefeitura de Paulínia reservará aos candidatos com deficiência 5% das vagas que 
vierem a ser criadas e disponibilizadas no prazo de validade do processo seletivo. 

Mais informações sobre a inscrição poderão ser obtidas no site www.vunesp.com.br e 
pelo Disque Vunesp – telefone (11) 3874-6300. 
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DATA: 23/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: EMPREGO/ REGIÃO 
PÁGINA: 3 
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DATA: 23/11/2019 
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REPLAN 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/11/23/replan-aumenta-producao-e-
total-de-petroleo-refinado-em-outubro-e-o-maior-para-o-mes-desde-2015.ghtml 
 

Replan aumenta produção e total de petróleo 
refinado em outubro é o maior para o mês 
desde 2015 
 

 
 
 
Maior refinaria da Petrobras processou 1.769.770m³ no período, maior volume desde a 
retomada de 100% da produção, em janeiro deste ano. 
Maior refinaria da Petrobras, a Replan, em Paulínia (SP), registrou um aumento de 25% no 
refino de petróleo no último mês, sendo que o 1.769.770 de metros cúbicos (m³) 
processados em outubro representa o melhor desempenho para o período desde 2015. 
[veja gráfico abaixo] 
 
Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram 
ainda que o volume refinado em outubro é o maior registrado desde a retomada de 100% 
da produção da planta, em janeiro de 2019. 
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Derivados 

A Replan produz gasolina, diesel, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo (GLP), óleo combustíveis, 
asfalto e outros derivados de petróleo. 
 
Desses, a maior alta foi registrada na produção de querosene de aviação, combustível utilizado em aviões e 
helicópteros dotados de motores à turbina. 
 
Em outubro a planta a Replan produziu 159.333m³ do combustível, maior volume desde janeiro de 2018, quando 
foram processados 190,2 mil m³, e maior quantidade já registrada para o mês na série histórica da ANP, desde o 
ano 2000. 
 
 

Os produtos produzidos em Paulínia atendem os seguintes mercados: 

 
Interior de São Paulo 

Sul de Minas 

Triângulo Mineiro 

Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 

Rondônia 

Acre 

Goiás 

Brasília (DF) 

Tocantins 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  47 

 

 

 DATA: 
29/11/2019 
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO: 
MANIFESTAÇÃO/ 
REPLAN 
PÁGINA: 3,  
COM CHAMADA 
NA CAPA 
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DATA: 26/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: MANIFESTAÇÃO/ REPLAN 
PÁGINA: 6  
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DATA:  
28/11/2019 
VEÍCULO:  
CORREIO POPULAR   
ASSUNTO:  
RHODIA 
PÁGINA:  
A12 
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DATA: 29/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: RHODIA 
PÁGINA: 6  
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 22 a 28/11/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Para Edilsinho, é preciso cadastrar pessoas e entidades que cuidam de 
animais de rua 
28 de novembro de 2019  

O vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB) sugere que a Prefeitura inicie o cadastramento das ONGs, 
entidades e pessoas físicas que se dedicam no cuidado de animais de rua na cidade. A medida é 
importante, segundo ele, para ser possível estimar quantos bichos precisam ser adotados e quantos 
abrigos estão disponíveis. […] 

 

Marquinho Fiorella solicita reforma e ampliação da UBS João Aranha 
28 de novembro de 2019  

A reforma e ampliação da UBS (Unidade Básica de Saúde) João Aranha é objeto da Indicação 
1273/2019 de autoria do vereador Marquinho Fiorella (PSB). Na propositura, o parlamentar traz a 
necessidade urgente de obras no local devido ao fato do prédio ter sido construído anos atrás, época 
em que a região onde o bairro se localiza ainda não apresentava grande crescimento populacional. 
[…] 
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Moradores do João Aranha precisam de bancos e dos Correios, defende Xavier 
27 de novembro de 2019  

O crescimento da região do bairro João Aranha levou o vereador Flávio Xavier (DC) a pedir 
programas de incentivos para a abertura de agências bancárias na localidade. Segundo ele, 
descentralizar os serviços é muito importante para facilitar a vida da população […] 

 

Loira indica construção de albergue municipal e reforma na Pista de Skate 
27 de novembro de 2019  

O vereador Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) sugeriu a criação de um albergue municipal para 
acolher moradores de rua.  O objetivo da indicação 1236/2019 é que o poder público construa um 
espaço para servir de albergue e assim as pessoas em situação de rua possam passar a noite com um 
pouco mais de dignidade […] 

 

Piscinas acessíveis e censo para cadastrar autistas são propostas de Fábia 
26 de novembro de 2019  

A vereadora Fábia Ramalho (PMN) solicitou a garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência 
nas piscinas do ginásio de esportes Vicente Amatte. Segundo a Indicação 1.186/2019, é de 
fundamental importância que o poder público estude adaptações capazes de facilitar a entrada desse 
público na piscina, de forma segura. […] 
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Câmara aprova lei de estágios na Prefeitura e Fundo dos Direitos da Mulher 
26 de novembro de 2019  

Um projeto de lei aprovado nesta terça-feira (26/11) pode abrir 1.000 vagas de estágio na Prefeitura 
de Paulínia. Os vereadores concordaram, por unanimidade, com a proposta de permitir essa oferta na 
administração municipal. Serão até 500 vagas remuneradas, com bolsa de R$ 998, e mais 500 sem 
remuneração […] 

 

Câmara promove palestra do Novembro Azul para conscientizar sobre câncer de 
próstata 
26 de novembro de 2019  

A Câmara de Paulínia aderiu à campanha mundial do Novembro Azul e realizou na manhã desta 
terça-feira (26/11) um evento sobre conscientização e prevenção ao câncer de próstata. O encontro 
contou com uma palestra do médico urologista João Alonso […] 

 

Câmara Jovem apresenta à Prefeitura 49 propostas para melhorar Paulínia 
25 de novembro de 2019  

Os vereadores jovens de Paulínia encerraram as atividades do ano nesta segunda-feira (25/11), em 
reunião na Prefeitura, com a entrega de todas as propostas apresentadas em 2019. O encontro conclui 
o trabalho iniciado em março […] 
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Vereadores se reúnem com secretário de Finanças para discutir emendas 
impositivas para 2020 
25 de novembro de 2019  

Os vereadores de Paulínia deram início na tarde de sexta-feira (22/11) a uma série de reuniões para 
tratar do desenvolvimento das emendas impositivas que deverão ser implantadas na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 2020 […] 

 

Zé Coco quer que Paulínia volte a ser sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior 
25 de novembro de 2019  

O vereador Zé Coco (PV) solicitou ao Executivo que o mesmo requisite junto aos órgãos 
responsáveis, que Paulínia volte a ser sede do campeonato de futebol “Copa São Paulo de Futebol 
Júnior”, e que o torneio esportivo seja colocado no calendário oficial […] 

 

Construção de EMEI no Bom Retiro e bebedouros nas praças esportivas são 
indicações de Tiguila Paes 
22 de novembro de 2019  

Novas vagas em EMEI’s (Escolas Municipais de Ensino Infantil) é a solicitação de Tiguila Paes 
(Cidadania) para Educação em Paulínia. Com a Indicação 1228/2019, o vereador pede que a 
Prefeitura construa uma nova unidade escolar desse tipo no bairro Bom Retiro. […] 
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Empresária Sirlei Pigatto é reconhecida como Cidadã Paulinense 
22 de novembro de 2019  

A Câmara de Paulínia entregou nesta quinta-feira (21/11), em sessão solene, o título de Cidadã 
Paulinense à empresária Sirlei Aparecida Ferraresi Pigatto, por sua história de superação e suas 
contribuições à cidade. O vereador Marcelo Souza (PRTB), autor da homenagem, afirma que ela é 
um exemplo de dedicação e ética […] 

 

Manutenção nos ventiladores da Escola Lozano é solicitada por Manoel 
Filhos da Fruta 
22 de novembro de 2019  

Uma das mais tradicionais escolas do município, a Prefeito José Lozano Araújo é destaque da 
Indicação 1211/2019, do vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB). O parlamentar pede ao setor 
competente da Prefeitura Municipal manutenção nos ventiladores de todas as salas de aulas da escola 
para amenizar o calor enfrentado pelos alunos […] 

 


