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Vereadores aprovam novas regras para 
licenciamento ambiental em Paulínia 
Por Redação 

16 de setembro de 2020 

 

 
 

O Projeto de Lei 45/2020 que propõe novas mudanças nas normas de licenciamento 

ambiental em Paulínia foi aprovado nesta terça-feira (15/9), pelos vereadores paulinenses, 

durante a 14ª Sessão Ordinária. O texto passou por unanimidade e, para virar lei, ainda 

precisa ser sancionado pelo prefeito Du Cazellato (PL). 

O projeto busca “reformar” a legislação de 2015, definindo prazos, condições e fórmulas 

para taxas, além de penalidades em caso de descumprimento. Ao apresentar a proposta, o 

Executivo disse que o município agora fica responsável por cuidar de todo o processo de 

licenciamento em atividades de médio impacto, até então tarefa do governo estadual, via 

Cetesb – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 

Conforme a justificativa, a reforma nas regras vai gerar celeridade ao simplificar etapas em 

casos de baixo impacto ambiental e permitir a concessão, ao mesmo tempo, das licenças 
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prévias e de instalação para diversas atividades. Ainda de acordo com a Prefeitura, será 

possível reduzir taxas e criar um fundo para compra de insumos, bens e serviços de apoio 

técnico. 

Para o presidente do Legislativo, Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), é necessário avaliar 

eventual aumento de taxas, capazes de afastar a vinda de mais empresas à cidade. Ainda 

assim, o vereador defendeu a medida como necessária para a construção da ponte sob o 

rio Atibaia, que ligará o Centro à região do João Aranha. 

O líder do governo na Câmara, vereador Fábio Valadão (PL), afirmou que a lei vai gerar 

modernidade e permitir maior controle da preservação. Segundo ele, o Poder Executivo se 

comprometeu a analisar e até alterar alguns pontos questionados, mas era preciso votar o 

projeto para destravar processos na fila de espera e também porque o PL 45/2020 tramita 

em regime de urgência. 

Para o vice-diretor e representante do CIESP-Campinas em Paulínia, José Alfeu Cabral, que 

acompanhou a sessão in loco, a aprovação do projeto na íntegra afetará a indústria do 

município com custos mais elevados de licenciamento ambiental. “O CIESP Campinas 

apresentou junto à Secretaria de Meio Ambiente e a presidência da Câmara de Paulínia as 

considerações técnicas a respeito do Projeto de Lei 045/2020, apresentando pontos de 

melhoria para o bom andamento do desenvolvimento do munícipio e menor impacto de 

custo às empresas do município”, destacou Cabral, em nota. 

 
Tribuna Livre: Edna da Silva Della Nina 
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Durante o uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal, a jornalista e secretária do PT de 

Paulínia, Edna da Silva Della Nina, ressaltou que: “A nova lei comete absurdos, como 

estabelecer licenciamentos para condomínios, loteamentos e áreas de reforma agrária. 

Isenta loteamentos, desmembramentos, condomínios e conjuntos habitacionais de 

renovação de licença, como previsto anteriormente. Algumas construtoras deixariam a APP 

dentro do seu condomínio, conseguiria a licença ambiental e posteriormente poderia 

canalizar o córrego ali existente, cortar as árvores e conseguir uma área maior, sem que a 

Prefeitura pudesse intervir. A nova lei suaviza as multas e reduz o replantio de árvores 

quando retiradas de uma área. Aliás, essa já é letra morta da legislação, porque a atual 

gestão tem usado as mitigações que deveriam privilegiar matas ciliares e áreas de 

preservação para realizar obras em período eleitoral no mini pantanal ou em estádios”, 

destaca Nina. 
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Ex-vereadores vão tentar novos mandatos na Câmara 
 
Da Redação 
12/09/2020 20:09:48 
 
 

 
Apenas Custódio será oficializado neste domingo (13) 

Até o momento, as convenções partidárias aprovaram oito candidatos que já 

passaram pelo Legislativo municipal 
 
Com base nas listas de candidatos a vereador aprovadas pelas convenções 
partidárias já realizadas, o Correio levantou oito ex-parlamentares que vão 
tentar novos mandatos na Câmara Municipal de Paulínia (CMP), nas eleições 
deste ano. Amanhã (13), o Partido dos Trabalhadores (PT) vai oficializar 
o nono: Custódio Campos, que já disputou o Legislativo quatro vezes. Abaixo, 
você confere o resumo do perfil político de cada um, por ordem alfabética.  
 
Amarildo José Rodrigues da Silva, o Amarildo (PSB), começou a disputar 
uma vaga na Câmara em 2004, pelo antigo PFL ,atual DEM. Obteve 735 votos e 
ficou suplente. Em 2008, já pelo DEM, foi eleito com 1.278 votos. Na eleição 
seguinte (2012), filiado ao PT do B, recebeu 1.041 votos, mas não conseguiu se 
reeleger.  
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Em 2016, tentou voltar, dessa vez pelo PC do B, mas recebeu apenas 378 
votos.  Na Câmara, o ex-vereador apresentou 336 Indicações, 4 Projetos de Lei 
e 132 Requerimentos. 
 
Angela Duarte (PODEMOS), bacharel em Direito e técnica de enfermagem do 
Hospital Municipal de Paulínia (HMP), há 27 anos, disputou quatro vezes para 
vereadora. Em 2000 e 2004 concorreu pelo PMN, e recebeu 78 e 153 votos, 
respectivamente. Na eleição seguinte (2008), ela disputou pelo PTB e registrou 
290 votos. O primeiro e único mandato veio em 2012, pelo PRTB, com 1.034 
votos.  Em 2016, concorreu à vice-prefeita da cidade, na chapa PSDB/PRTB, 
encabeçada pelo ex-prefeito José Pavan Junior, e perdeu. Na Câmara, a ex-
vereadora apresentou 193 Indicações, 1 Projeto de Lei e 243 Requerimentos.  
 
Claudio Roberto Vieira, o Neco Vieira (PL), vai disputar uma vaga na Câmara 
Municipal pela sexta eleição consecutiva. Concorreu a primeira vez em 2000, 
pelo PMN, e foi eleito com 316 votos. Se reelegeu em 2004, pelo mesmo partido, 
com 909 votos. No entanto, perdeu as três eleições seguintes: 2008 (PTB), 2012 
(PRTB) e 2016 (PROS), quando recebeu 1.127, 808 e 634 votos, 
respectivamente. Em 2012, foi convocado para assumir os últimos três meses de 
mandato do então vereador Marcos Roberto de Bernarde, o Marquinho da Bola, 
cassado pela Justiça Eleitoral por infidelidade partidária. Na Câmara, o ex-
vereador apresentou 428 Indicações, 12 Projetos de Lei e 110 Requerimentos. 
 
Custódio Campos (PT) estreou na vida pública em 2000, quando disputou, pela 
primeira vez, a Prefeitura de Paulínia e recebeu 2.850 votos. Nas quatro eleições 
seguintes, o petista concorreu à uma vaga na Câmara Municipal. Perdeu duas - 
2004 (701 votos) e 2016 (209 votos) -  e venceu em 2008 e 2012, com 702 e 608 
votos, respectivamente.  No ano passado, foi escolhido pelo PT para disputar a 
primeira eleição suplementar do município. Obteve 1.954 votos, terminando em 
oitavo lugar, entre os nove candidatos que disputaram. Na Câmara, o ex-
vereador apresentou 375 Indicações, 10 Projetos de Lei e 351 Requerimentos.  
 
Heitor Cortez (PATRIOTA) disputou a primeira vez para vereador em 1992, pelo 
PFL (atual DEM). Conquistou 345 votos, e ficou como suplente. No entanto, o 
vereador eleito Luiz Carlos Freiria, o popular Luizão Freiria, foi convidado para 
assumir a pasta municipal de Esporte, e Cortez assumiu o mandato, que 
terminou em 31 de dezembro de 1996. Em 1994, ele disputou para deputado 
federal, mas não foi eleito. Em 2004, ainda no antigo PFL, Cortez tentou voltar 
ao Legislativo, mas obteve apenas 144 votos, e não conseguiu. Na Câmara, o 
ex-vereador apresentou 19 Indicações e 3 Projetos de Lei. 
 
João Carlos Mota, o Doutor João Mota (PSB), advogado, concorreu três vezes 
ao Poder Legislativo Municipal, e venceu uma. Em 2008 e 2012 disputou pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT). Na primeira, obteve 535 votos, e terminou 
suplente.  Na corrida seguinte (2012), foi votado por 628 eleitores e conquistou o 
seu primeiro e único mandato na Câmara, até o momento. Em 2016, o então 
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vereador migrou para o PV (Partido Verde), recebeu 731 votos, mas não 
conseguiu se reeleger. Na Câmara, o ex-vereador 
apresentou 268 Indicações, 10 Projetos de Lei e 142 Requerimentos.  
 
Odair Bordignon (CIDADANIA) disputou e venceu cinco eleições consecutivas: 
1989, 1992, 1996, 2000 e 2004, a maioria com votações expressivas. Em 1996 e 
2000, ele concorreu pelo PSDB e foi eleito com 1.026 e 701 votos, 
respectivamente. Na eleição seguinte, Bordignon trocou o PSDB pelo PDT, 
recebeu 1.173 votos, e foi reeleito para o seu quinto e último mandado. Os 
dados das eleições de 1989 e 1992 não estão disponíveis no site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Além de Bordignon, apenas o ex-vereador Bonavita 
(PTB) concorreu e venceu cinco vezes seguidas para o Legislativo. Na Câmara, 
o ex-vereador apresentou 822 Indicações, 42 Projetos de Lei 
e 600 Requerimentos.  
 
Sandro Caprino (Republicanos) disputou duas eleições para vereador e uma 
para vice-prefeito de Paulínia. A primeira para a Câmara foi em 2008, pelo antigo 
PPS (atual Cidadania), obteve 697 votos, mas não conseguiu se eleger. Na 
eleição seguinte (2012), já no PRB (hoje, Republicanos), foi eleito para o 
primeiro e único mandato legislativo, com 1.482 votos. Presidiu a Câmara entre 
2015 e 2016.  Em 2016, concorreu e venceu para vice-prefeito, na chapa do ex-
prefeito Dixon Carvalho. Na Câmara, o ex-vereador 
apresentou 254 Indicações, 2 Projetos de Lei e 134 Requerimentos. 
 
Siméia Zanon (PTB) disputou uma cadeira legislativa, pela primeira vez, em 
2000, quando era filiada ao PMN. Obteve 267 votos, e terminou suplente. Não 
disputou a eleição seguinte (2004). Já filiada ao PSDC, atual DC (Democracia 
Cristã), concorreu e venceu em 2008 e 2012, com 709 e 1.249 votos, 
respectivamente. No entanto, em março de 2015, foi afastada do cargo por 
decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que lhe devolveu o mandato só no 
final de 2016. No tempo em que a vereadora ficou fora da Câmara, sua cadeira 
foi ocupada pelo então suplente Flávio Xavier. Na Câmara, a ex-vereadora 
apresentou 370 Indicações, 10 Projetos de Lei e 260 Requerimentos.  
 
Com dados da Justiça Eleitoral, Câmara Municipal de Paulínia e Convenções 
Partidárias 2020. 
 
Fotos: Reprodução/Redes Sociais 
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DATA: 12/09/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/12/mdb-oficializa-candidaturas-de-nani-moura-
e-coronel-furtado-a-prefeitura/ 
 
 

[Eleições 2020] 
MDB oficializa candidaturas de Nani Moura e 
Coronel Furtado à Prefeitura 
Partido aprovou em convenção realizada na Câmara de Vereadores coligação 
majoritária com os partidos PTB, Republicanos, DEM, PSD e DC 

12 set 2020 – 12h23 

 
A candidata a prefeita Nani Moura ao lado de Coronel Furtado, postulante ao cargo de vice-prefeito 

(Foto: Divulgação) 

As candidaturas de Nani Moura a prefeita de Paulínia e de Coronel Furtado (PTB) a vice foram 
homologadas em convenção partidária do MDB, na noite desta sexta-feira (11), na Câmara 
Municipal de Paulínia. Também foi aprovada coligação majoritária com os partidos PTB, 
Republicanos, DEM, PSD e DC. 

Nani Moura e Coronel Furtado foram adversários políticos na eleição suplementar do ano passado 
em Paulínia. A emedebista obteve 11.211 votos ficou em segundo lugar, atrás de Du Cazellato (PL), 
que conseguiu 13.119. Já o policial militar da reserva ficou na sexta colocação naquela disputa 
eleitoral, com 1.913 votos. 
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A candidata a prefeita do MDB também já foi concorreu a uma vaga na Câmara de Vereadores de 
Sumaré, em 2012, e comandou o Departamento de Água e Esgoto (DAE) daquele mesmo município. 
Coronel Furtado esteve à frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Paulínia entres 
anos de 2009 e 2012, durante todo o governo de José Pavan Júnior (PSDB). 

PTB, DEM e PSD realizaram suas convenções partidárias no mesmo dia e local com a do MDB e 
aprovaram a coligação com as candidaturas de Nani Moura e Coronel Furtado, além de suas listas de 
postulantes as 15 cadeiras da Câmara de Vereadores. O DC faz neste sábado (12). O Republicanos 
havia homologado a aliança com o MDB na última segunda-feira (7). 

As eleições municipais deste ano estão previstas para o próximo dia 15 de novembro. Os eleitores 
vão eleger prefeito, vice-prefeito e, em Paulínia, 15 vereadores para os próximos quatro anos. As 
convenções partidárias para oficialização dos candidatos podem ocorrer até o próximo dia 16, de 
acordo com calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

MDB oficializa Nani Moura e confirma Coronel Furtado como candidato  
a vice 
DATA: 12/09/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/mdb-oficializa-nani-moura-e-confirma-coronel-furtado-como-
candidato-a-vice/ 
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DATA: 12/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/dc-confirma-apoio-a-pre-candidatura-de-nani-moura-nas-
eleicoes/ 
 
 

DC confirma apoio à pré-candidatura de Nani 
Moura nas eleições 
Por Redação 

12 de setembro de 2020 

 

 
 

Em convenção realizada nesta sábado, 12, o partido Democracia Cristã Paulínia 
(DC) confirmou apoio à pré-candidatura de Nani Moura (MDB) nas eleições de 
2020. O evento foi realizado no Plenarinho da Câmara Municipal de Paulínia e 
contou com correligionários e simpatizantes. 

A sigla é a sexta oficial a confirmar apoio ao Movimento Democrático Brasileiro. 
Até a última sexta-feira, o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PSD (Partido 
Social Democrático), Republicanos, DEM (Democratas) e PMB (Partido da Mulher 
Brasileira) ratificaram a adesão ao arco de alianças do medebista. 

O DC vem nessas eleições com 11 homens e 4 mulheres. Tem eu seu quadro os 
atuais vereadores: Antônio Miguel Ferrari – Loira, João Mota e Marcelo D2, que 
não sai como candidato. 



   RESUMO DA SEMANA  |  16 

 

  

DATA: 13/09/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/13/pt-e-pcdob-oficializam-candidatura-de-
edson-thomaz-a-prefeitura-de-paulinia/ 
 

 

[Eleições 2020] 
PT e PCdoB oficializam candidatura de Edson 
Thomaz à Prefeitura de Paulínia 
Joel Monteiro Lopes é o vice da chapa; partidos também lançaram candidatos à 
Câmara de Vereadores e aprovaram a coligação das duas legendas 

13 set 2020 – 18h03 

 
Edson do PT fala durante a convenção, observado por Joel Monteiro, primeiro ao lado 

 (Foto: Reprodução de vídeo) 

O PT e PCdoB oficializaram as candidaturas de Edson Thomaz à Prefeitura de Paulínia e de Joel 
Monteiro Lopes a vice-prefeito, durante convenção online dos dois partidos, na tarde deste domingo 
(13). As legendas também aprovaram seus candidatos à Câmara de Vereadores e a coligação das 
duas siglas na corrida eleitoral deste ano na cidade. 

Edson Thomaz Martins, o Edson do PT, tem 66 anos, nasceu em Campinas e mora em Paulínia 
desde 1997. Trabalhou no INSS de 1980 a 2019, quando se aposentou, e foi sindicalista neste 
período. Filiado ao PT desde 1989, hoje é presidente do Diretório Municipal da cidade. Pretende 
realizar um governo com a participação popular, na defesa dos trabalhadores, e implantar políticas 
públicas como Renda Cidadã, Economia Solidária e Moeda Social. 
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Joel Monteiro Lopes, de 58 anos, é jornalista e trabalha, atualmente, como analista de contratos. 
Começou sua militância política em 1978 em movimentos estudantis de Campinas e participou de 
diversos movimentos populares. Está no PCdoB desde 2010 e já foi candidato por duas vezes a 
vereador pelo município de Campinas. Há cinco anos mora em Paulínia. 

O programa do PT Paulínia, informou o partido, tem como carro-chefe a proposta de implantação 
do Renda Cidadã, do Banco do Povo e de um programa amplo de economia solidária para incluir na 
economia todos os cidadãos. “Onde foi implantado, o programa gerou emprego, movimentou o 
comércio e fortaleceu a arrecadação municipal”, destacou. “Em Maricá(RJ) em Araraquara (SP) e no 
Alasca!” 

O PT aprovou 12 nomes para disputar vaga na Câmara de Paulínia (oito homens e quatro 
mulheres) e o PCdoB, um homem. Mas os dois partidos deixaram aberta a possibilidade – aprovada 
pelos convencionais –, de incluir mais candidatos e candidatas com aprovação da executiva, até a 
data limite de registro. 

As eleições municipais deste ano estão previstas para o próximo dia 15 de novembro. Os eleitores 
vão eleger prefeito, vice-prefeito e, em Paulínia, 15 vereadores para os próximos quatro anos. As 
convenções partidárias para oficialização dos candidatos podem ocorrer até o próximo dia 16, de 
acordo com calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. 

Nomes aprovados na convenção para disputar pelo PT vaga na Câmara de Paulínia 

 André Lucas Marques de Paula, nome de urna André Menininho; 
 Caíque Palma de Souza, nome de urna Caíque Palma; 
 Clarice Lopes, nome de urna Clarice Lopes; 
 Custódio Campos de Oliveira, nome de urna Custódio Campos; 
 Dandara Morena Beltrami da Silva, nome de urna Dandara Moreno; 
 Edna da Silva Della Nina, nome de urna Edna Della Nina; 
 Élcio Duarte Ribeiro, nome de urna Professor Élcio o Véio; 
 Ivanilde dos Anjos Santos Pereira, nome de urna Ivanilde Pereira; 
 Izaías Soares da Silva, nome de urna Soares; 
 Luiz Felipe Rodrigues da Silva,  nome de urna Luiz Felipe Carioca da Silva; 
 Pedro Felipe Marques de Paula, nome de urna Pedro Marques; e 
 Rodrigo Antonio Macelari nome de urna Rodrigo Macelari. 

Nome aprovado na convenção para disputar pelo PCdoB vaga na Câmara de Paulínia 

 Jean Carlo Barbosa de Paula, nome de urna Jean do Cooperlotes. 
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DATA: 12/09/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/12/renato-cardoso-tem-candidatura-a-prefeito-
aprovada-em-convencao-do-pdt/ 
 
 

[Eleições 2020] 
Renato Cardoso tem candidatura a prefeito 
aprovada em convenção do PDT 
Seu vice é o servidor municipal José Almeida, da Defesa Civil; ex-prefeito Dixon 
Carvalho está entre os candidatos a vereador do partido 

12 set 2020 – 20h18 

 
O candidato a prefeito de Paulínia Renato Cardoso aponta para o seu vice José Almeida  

(Foto: Divulgação) 

O PDT aprovou as candidaturas do empresário Renato Cardoso a prefeito de Paulínia e do servidor 
municipal José Almeida a vice, no início da tarde deste sábado (12), durante convenção partidária no 
Centro Comercial do Posto Laranjão. O partido também lançou oito candidatos à Câmara de 
Vereadores, entre eles, o prefeito cassado Dixon Carvalho. 

Renato Cardoso tem 41 anos, é casado, empresário e empreendedor, formado em publicidade, 
administração, com especialização em marketing e planejamento estratégico. Militou em 
movimentos estudantis e causas sociais. José Almeida é servidor público municipal da Defesa Civil. 
Os dois nunca disputaram uma eleição municipal. 
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“Queremos defender a bandeira do ‘novo normal’ e a adequação das políticas públicas a essa nova 
realidade mundial”, declarou Renato Cardoso. “Pensar global e agir local, fomentar pequenos e 
médios empreendimentos, ajustar as questões educacionais e tecnológicas, reinventar todo um 
conceito de administração pública.” 

A chapa majoritária do PDT é pura, sem coligações. “Por questões burocráticas, tivemos apenas 
dois dias para consolidar uma chapa e optamos por fazer uma construção enxuta, visando mais 
qualidade de candidatos do que quantidade”, explicou o candidato a prefeito. “Lançamos oito 
candidatos (seis homens e duas mulheres). Dixon Carvalho e um dos candidatos aprovados na 
convenção para disputar uma cadeira na Câmara Municipal.” 

DC 

O Democracia Cristã (DC) também realizou sua convenção neste sábado, na Câmara de Paulínia. 
O partido aprovou a coligação com o MDB e apoiará a candidata a prefeita Nani Moura (MDB) e seu 
vice Coronel Furtado (PTB). A legenda ainda lançou 15 candidatos à Câmara de Vereadores – 11 
homens e quatro mulheres. Pelo DC, buscam a reeleição o atual presidente do Legislativo paulinense, 
Loira, e João Mota. 

As convenções partidárias para oficialização dos candidatos às eleições de 2020 podem ocorrer até 
o próximo dia 16, de acordo com calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. O pleito deste ano 
está previsto para ocorrer no próximo dia 15 de novembro. Os eleitores vão eleger prefeito, vice-
prefeito e, em Paulínia, 15 vereadores para os próximos quatro anos. 

 
Nani Moura entre o presidente da Câmara de Paulínia, Loira, e integrantes do DC (Foto: Divulgação) 
 
 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Direção municipal do PDT decide por candidatura própria em Paulínia 
DATA: 13/09/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/direcao-municipal-do-pdt-decide-por-candidatura-propria-em-paulinia/ 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE  
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/eleitores-transexuais-que-irao-votar-com-nome-social-
aumentam-331-na-rmc/ 
 
 

 

Eleitores transexuais que irão votar com 
nome social aumentam 33,1% na RMC 
 

 
 
 
O número de eleitores que optaram por ter o nome social no título de eleitor aumentou 33,1% na 
RMC (Região Metropolitana de Campinas). Dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostram 
que 205 pessoas vão votar nas urnas do dia 15 de novembro com o documento que designa o nome 
pelo qual o transexual ou travesti é socialmente reconhecido. Em 2018, primeiro ano da inclusão, 
eram 154 eleitores na RMC. No total, são 2,1 milhões de eleitores nas 20 cidades que compõem a 
Região Metropolitana de Campinas. 

Campinas é a cidade com o maior número de pessoas. São 98 que adotam o nome social, ante 92 em 
2018. Em segundo lugar, vem Sumaré, com 16 pessoas. Nas eleições de 2018, eram 7. Americana 
vem em terceiro, com 15 pessoas. Logo em seguida, vem Hortolândia e Indaiatuba, com 14 e 13 
eleitores respectivamente. As demais cidade oscilam entre 6 e 1 pessoa. 

Das 20 cidades da RMC, Artur Nogueira, Morungaba e Santo Antônio da Posse não tem nenhum 
eleitor com nome social. No pleito de 2018, eram seis cidades – as três citadas, além de Engenheiro 
Coelho, Holambra e Monte Mor. 

Para Suzy Santos, coordenadora da Casa sem Preconceito, o nome social é uma afirmação de 
identidade. 
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É a maneira como as pessoas têm de nos olhar e nos respeitar. Não é aquilo que eles 

escolhem e nos identicam para nós, mas aquilo que nós escolhemos. Além disso, ter o 

nome social no documento evita contrangimentos e transtornos no momento que você 

exerce o seu papel de cidadã 

Suzy Santos, coordenadora da Casa sem Preconceito 

Já para a transexual Lara Pertille o nome social é apenas uma gota num oceano de desrepeito a esse 
grupo. “Nós, transvetis e transexual, ainda estamos lutando por respeito básico. Será que é 
importante ter apenas o nome no documento ou ter políticas públicas para que nos respeitem como 
seres humanos?”, questiona Lara, que é jornalista e empresária. 

Ela diz ainda que as pesssoas trangêneras estão lutando por acesso ao trabalho. “As pessaos trans são 
as classes mais vulneráveis nesta sociedade. Na pandemia, estamos vivemos quase uma política de 
aniquilamento”, alerta Lara. 

Candidata 

Numa cidade em que apenas três eleitores utilizam o nome social, Paola Carvalho, candidata a 
vereadora pelo PTB, em Cosmopólis, vai usufruir do benefício. Se não tivesse tido a mudança, na 
urna eletrônica o nome que sairia seria o de batismo: Deivid Carvalho. Segundo ela, a medida traz 
inclusão. ” É importante no combate ao preconceito e também mostra que a opção sexual não deve 
ser empecilho para exercer um cargo público eletivo”, diz ela. 

O mapa 

Cidades Número de eleitores com nome social 

Americana 15 
Artur Nogueira 0 
Campinas 98 
Cosmópolis 3 
Engenheiro Coelho 1 
Holambra 4 
Hortolândia 14 
Indaiatuba 13 
Itatiba 3 
Jaguariuna 6 
Monte Mor 1 
Morungaba 0 
Nova Odessa 4 
Paulínia 6 
Pedreira 1 
Santa Bárbara D´Oeste 12 
Santo Antônio de Posse 0 
Sumaré 16 
Valinhos 5 
Vinhedo 3     Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
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DATA: 18/09/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
PÁGINA: A6 
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DATA: 18/09/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/18/tribunal-superior-eleitoral-libera-
ferramenta-para-consulta-de-candidaturas/ 
 

Tribunal Superior Eleitoral libera ferramenta 
para consulta de candidaturas 
Plataforma DivulgaCandContas do TSE pode ser acessada por qualquer cidadão, 
sem a necessidade de cadastro prévio ou de autenticação de usuário 

18 set 2020 – 5h30 

 
Imagem da tela principal da plataforma de dados do TSE nas eleições municipais deste ano (Foto: Reprodução) 

Consultas por município e cargo, acesso à informações detalhadas sobre a situação dos candidatos 
aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, que pediram registro para concorrer às Eleições 
Municipais de 2020 já estão disponíveis na plataforma DivulgaCandContas, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A ferramenta traz ainda todos os dados declarados à Justiça Eleitoral, inclusive 
informações relativas às prestações de contas dos concorrentes. 

O sistema é aberto a todos os cidadãos, sem necessidade de cadastro prévio ou autenticação de 
usuário. Na consulta, basta selecionar a unidade da federação no mapa ou a sigla do estado que 
quiser informações. 

Na página principal do sistema, o interessado encontrará o quantitativo total de candidaturas por 
cargo (prefeito, vice-prefeito e vereador). No mapa do Brasil, é possível filtrar a pesquisa clicando na 
unidade da Federação e depois no cargo desejado. Em seguida, aparecerá uma lista com todos os 
políticos que concorrem ao cargo no estado. 
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Selecionado o nome do candidato, é possível obter informações sobre o seu número, partido, 
composição da coligação que o apoia (se for o caso), nome que usará na urna, grau de instrução, 
ocupação, site do candidato, limite de gasto de campanha, proposta de governo, descrição e valores 
dos bens que possui, além de eventuais registros criminais. Também é possível acompanhar a 
situação do pedido de registro e eleições anteriores das quais o candidato tenha participado. 

A ferramenta é atualizada toda hora à medida em que chegam solicitações de registros à Justiça 
Eleitoral. No dia 26 de setembro, às 19h, termina o prazo para os partidos políticos e coligações 
apresentarem o requerimento de registro de candidatos e chapas à Justiça Eleitoral. 

Caso os partidos políticos ou coligações não tenham requerido o registro de algum candidato 
escolhido em convenção, a data-limite para a formalização individual do registro perante o TSE ou 
algum Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é o dia 1º de outubro, também até as 19h. 

A situação do registro do candidato aparece ao lado da foto, além do tipo de eleição à qual ele está 
concorrendo e um guia sobre os termos, inclusive os jurídicos, utilizados para definir a situação dele 
perante a Justiça Eleitoral. 

Quando o processo é registrado na Justiça Eleitoral, é informada a palavra “cadastrado” e, em 
seguida, “aguardando julgamento”. Isso significa que o candidato enviou o pedido de registro de 
candidatura, mas o pedido ainda não foi julgado, ou seja, o processo está tramitando e aguarda 
análise. 

Após o processo ser apreciado, o registro pode ser considerado “apto” ou “inapto”. Caso o 
candidato não tenha nenhuma contestação e o pedido tenha sido acatado, a situação que aparecerá no 
sistema será “apto” e “deferido”. Candidatos que aparecem como aptos, mas houve impugnações e a 
decisão é no sentido de negar o registro. Nesse caso, a situação será “apto”, e o complemento será 
“indeferido com recurso”. 

Ministério 

Há ainda candidatos que apresentaram o registro e as condições de elegibilidade avaliadas foram 
deferidas pelo juiz e, no entanto, o Ministério Público Eleitoral (MPE) ou o partido recorreu da 
decisão. Nessa hipótese, a condição será “apto” e “deferido com recurso”. 

Na situação de registro julgado como apto, ainda há possibilidades de situações como “cassado 
com recurso” ou “cancelado com recurso”. Isso ocorre quando o candidato teve o registro cassado ou 
cancelado pelo partido ou por decisão judicial, porém apresentou recurso e aguarda uma nova 
decisão. 

Contas 

Por fim, também consta do sistema a condição de “inapto”, com os complementos: “cancelado”, 
quando o candidato teve o registro cancelado pelo partido; “cassado”; “falecido”; “indeferido”, 
quando o candidato não reuniu as condições necessárias ao registro; “não conhecimento do pedido”, 
candidato cujo o pedido de registro não foi apreciado pelo juiz eleitoral; e “renúncia”. 

O sistema também disponibiliza as informações relativas às prestações de contas dos candidatos 
das eleições. O usuário pode fazer a pesquisa das receitas dos concorrentes por doadores e 
fornecedores, além de acessar a relação dos maiores doadores e fornecedores de bens e/ou serviços a 
candidatos e partidos políticos. 
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DATA: 17/09/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/17/prefeitura-divulga-a-76a-morte-pelo-novo-
coronavirus-em-paulinia/ 
 

 

Prefeitura divulga a 76ª morte pelo novo 
coronavírus em Paulínia 
Número de internações em razão da doença no hospital municipal aumentou de 11 
para 14; dois pacientes estão na UTI, um a menos nas últimas 24 horas 

17 set 2020 – 13h07 

 
Testes rápidos confirmaram infecção pelo novo coronavírus em 2.181 moradores da cidade (Foto: Agência Brasil) 

 
    A Prefeitura de Paulínia confirmou no início da tarde desta quinta-feira (17) a 76ª morte pelo novo 
coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico diário do município, a cidade registrou mais 
sete moradores contaminados pela Covid-19, totalizando 3.320. Os recuperados aumentaram de 
3.095 para 3.102 (+7). Já o Ministério da Saúde contabilizou outros 39 contaminados no município 
(subiu para 4.816) e um óbito (76). 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura informou que a 76ª morte 
em decorrência da pandemia do novo coronavírus em Paulínia se trata de um homem de 83 anos, 
com antecedente de doença neurológica. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 2 de setembro e, na 
mesma data, foi internado em hospital da rede privada de Campinas. 
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De acordo com a Prefeitura, foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de 
swab, com resultado negativo.  
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Mas a vítima fatal possuía “diagnóstico de imagem por tomografia compatível com a Covid-19 e, 
portanto, o caso foi encerrado por critério clínico/imagem”, esclareceu. Evoluiu para óbito no dia 4 
de setembro. 

As internações em decorrência do novo coronavírus subiram de 11 para 14, nas últimas 24 no 
Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. Dois desses pacientes estavam na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 (menos um). A Prefeitura garante que possui 14 vagas 
de terapia intensiva no hospital municipal – 10 reservadas a pacientes da Covid-19 e quatro para 
outras complicações (todas essas seguiam ocupadas nesta terça-feira). 

O governo de São Paulo iniciou na segunda-feira (14) o pagamento da sexta parcela do programa 
Merenda em Casa. Mais de 770 mil estudantes recebem novamente o subsídio no valor de R$ 55 
reais para a compra de alimentos. O repasse é subsidiado integralmente pelo governo do estado. No 
total, durante os seis meses em que as atividades presenciais na rede estadual ficaram suspensas, o 
governo de São Paulo investiu R$ 226 milhões para o pagamento desse benefício. 

Assim como nos meses anteriores, o pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay, que pode 
ser usado em qualquer smartphone. Entretanto, os beneficiários que já receberam o subsídio nos 
meses anteriores e, portanto, fizeram cadastro e validaram a identidade não precisam repetir o 
trâmite, pois o pagamento será realizado cair automaticamente. 

Compra de alimentos 

 Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o 
dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24 Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional. 

 Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos 
que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de 
buscas da ferramenta digital. 
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DATA: 18/09/2020 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://portalcbncampinas.com.br/2020/09/mesmo-com-queda-nos-indicadores-estado-
segue-na-fase-amarela/ 
 
 

Mesmo com queda nos indicadores, SP 
fica na fase amarela 
 

 
 

O governo de São Paulo informou que os indicadores da pandemia atingiram os melhores números 

desde o início da crise de saúde pública no Brasil. Mesmo assim, não houve reclassificação nesta 

sexta-feira e todas as regiões administrativas do estado seguem na fase amarela do plano de retomada 

econômica. O governo paulista havia mudado o sistema de reclassificação no plano, que deixou de 

ser quinzenal e passará por uma nova avaliação apenas no início de outubro. 

De todo modo, os indicadores apontam para um recuo em todas as regiões paulista. A taxa de 

ocupação em UTI para o atendimento de pacientes com covid-19 atingiu o menor índice nesta 

semana.  
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No estado, a ocupação está em 49,1% e na Grande São Paulo está em 48,5%. Isso significa que mais 

da metade dos leitos exclusivos para atendimento de pacientes infectados com o coronavírus estão 

livres.  

O secretário de saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que este é o melhor momento do estado 

na luta contra a pandemia de covid-19. “Nesta semana não tivemos nenhum retrocesso de fase em 

qualquer região em nosso estado. Tivemos queda do número de internações em relação à semana 

epidemiológica anterior. E estamos com uma melhora histórica no Plano SP, na taxa de ocupação de 

leitos em unidades de terapia intensiva”, garantiu. 

Nesta sexta-feira, 18, o estado de São Paulo havia confirmado 924.532 casos de covid-19 e 33.678 

mortes em decorrência da doença. 

 

 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

SP apresenta plano para volta das aulas na rede estadual 
DATA: 18/09/2020 | VEÍCULO: CBN CAMPINAS  |  PÁGINA:  
https://portalcbncampinas.com.br/2020/09/sp-apresenta-plano-para-volta-das-aulas-na-rede-estadual/ 
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DATA: 08/09/2020  
VEÍCULO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ TCE-SP 
LINK: https://www.tce.sp.gov.br/6524-manual-tce-orienta-gestores-sobre-como-enfrentar-crise-
covid-19 
 
 

Manual do TCE orienta gestores sobre 
como enfrentar a crise da COVID-19 
 
 

 
 
 
08/09/2020 – SÃO PAULO – Com o objetivo de orientar os gestores públicos e os órgãos 
jurisdicionados sobre o estado de calamidade pública imposto em decorrência da pandemia do novo 
coronavírus, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou o manual ‘COVID-19: 
Orientações para o Enfrentamento da Crise’. Disponível para consulta no site do TCESP, 
pelo link https://bit.ly/3i2OT6s, o material foi elaborado no formato de perguntas e respostas para 
facilitar o entendimento do leitor. 

Com 80 páginas e 342 questões, o manual tem cunho orientativo e foi produzido com apoio das áreas 
técnicas do Tribunal, não vinculando as decisões da Corte de Contas, as quais competem 
exclusivamente a seus membros (Conselheiros e Auditores) nos respectivos processos.  

A obra foi divulgada pelo Tribunal por meio do Comunicado SDG nº 44/2020, publicado na edição de 
ontem (4/9) do Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado. O documento pode ser lido 
pelo link https://bit.ly/31YVmJX. 
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Orientação  

No intuito de agilizar e tornar a pesquisa mais fácil, como em um guia, a publicação foi dividida em 
seis tópicos. O conteúdo aborda os temas Licitações, Terceiro Setor, Controle Interno, Obras e Serviços 
de Engenharia, Audesp e Outros, e traz subtópicos com os assuntos contidos nas perguntas. 

A partir da leitura da obra é possível entender melhor sobre como proceder diante de antecipação de 
pagamento, arrecadação, consórcios públicos, contratos, dispensa de licitação, registro de preços e 
substituição de servidores.  

No guia também é possível consultar sobre repasses, contratações públicas, controle interno do órgão 
concessor, ajustes e aditamentos, Conselhos Municipais, Ouvidoria, fiscalização e cargos em 
comissão, entre outros. 

O manual ainda traz esclarecimentos a respeito dos comunicados emitidos pelo Tribunal de Contas, 
sobretudo pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG), e da nova legislação editada em virtude da pandemia 
da COVID-19.  
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DATA: 18/09/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: REFORMA TRIBUTÁRIA  
PÁGINA: A21 
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DATA: 17/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/ideb-2019-veja-as-escolas-de-paulinia-com-melhor-
desempenho-no-ensino-publico/ 
 
 

Ideb 2019: veja as escolas de Paulínia com melhor 
desempenho no ensino público 
Por Redação 

17 de setembro de 2020 

 

 
 

Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica referente a 2019 foram 
divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (15) 

Os resultados do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ensino de 

Paulínia colocam o município acima da média nacional. Os números foram divulgados nesta 

terça-feira, 15/9, pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado nacional é de 5,9 e o Estado de 

São Paulo 6,5. 

No ano de 2019, o índice da rede municipal de Paulínia foi de 6,6. A meta projetada foi 

atingida e ultrapassada em 0,2, de acordo com o índice. De acordo com o Ideb, a nota 

deste ano estaria projetada só para 2021, confirmando a crescente dos índices paulinenses. 
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Medido a cada 2 anos, o Ideb é o principal indicador de qualidade da educação brasileira. O 

índice registrado nos anos iniciais no em Paulínia foi 6,6, em 2017, e manteve 6,6, em 

2019, superando a meta de 6,4 considerando tanto as escolas públicas quanto as 

particulares. 

Nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, manteve 6,6. No entanto, ficou 

acima da meta fixada para a etapa, 6,4. No ensino médio, passou de 6,4 para 6,5, ficando 

abaixo da meta, que era 6,6. 

A escola que mais se destacou no IDEB, na avaliação deste ano, foi a EMEF “Oadil 

Pietrobom”, no bairro Santa Terezinha, que atingiu o nível 7,8, ou seja, 1,4 acima da meta 

projetada. O município subiu 0,4 pontos na última classificação geral. 

O Ideb calcula, em um mesmo indicador, o resultado do fluxo escolar e o desempenho dos 

alunos em português e matemática, mensurados por meio da Prova Brasil. Quanto maior 

índice, que vai de zero a dez, maior a taxa de aprovação e a média de aprendizado. 

 

Ideb por etapas de ensino 

Apesar do Ideb 2019 revelar avanços em todas as etapas do ensino, apenas nos anos 

iniciais e finais do ensino fundamental, cumpriu a meta de qualidade nacional estabelecida. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental o índice bateu a meta nacional de 5,9, em 2019. 

Paulínia registrou 6,6. A meta projetada era de 

6,2. http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=230384 

Nos anos finais do ensino fundamental, o Ideb avançou de 5,1 em 2017 para 5,3 em 2019. 

A meta este ano era 

6,0. http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=233352 

No ensino médio, a meta era de 4,2 pontos. Em 2019, o índice foi de 4,6 frente aos 4,0 de 
2017. http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=233352 
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DATA: 12/09/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: REGIÃO 
PÁGINA: A6 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  37 

 

 

DATA: 18/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: OBRAS/ MINIPANTANAL  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 15/9/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: QUALIDADE DO AR/ MEIO AMBIENTE 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-entra-nesta-quarta-16-em-estado-de-atencao-
devido-a-baixa-umidade-do-ar/ 
 
 

Paulínia entra nesta quarta (16) em estado de 
atenção devido à baixa umidade do ar 
Por Redação 

15 de setembro de 2020 

 

 
Defesa Civil recomenda evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 
15h, dentre outros cuidados; atenção redobrada quando a umidade 
relativa do ar está entre 20% e 30% 

Paulínia está em estado de atenção devido a baixa umidade relativa do ar, entre está 

quarta-feira (16) e o domingo, 19. O alerta é da Secretaria de Defesa Civil de Paulínia, 

conforme dados da Estação Ciiagro/IA Campinas. É declarado estado de atenção quando a 

umidade relativa do ar está entre 20% e 30%. 

A Defesa Civil recomenda evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h; umidificar o 

ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, jardins; 

sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol ou em áreas com vegetação, 

além de consumir água a vontade. 
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Para mais informações sobre a umidade relativa do ar, contatar a Defesa Civil pelo telefone 

emergencial 199 ou 3874-1516. 
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DATA: 14/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/meio-ambiente-planta-446-mudas-de-arvores-no-parque-das-
flores/ 
 
 

Meio Ambiente planta 446 mudas de árvores no 
Parque das Flores 
14 de setembro de 2020 

 

 
 
 

O novo Parque das Flores nesta semana recebeu o plantio de 446 mudas de diversas 
espécies. 
 
O plantio foi realizado pela Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente e 
acompanhado por técnicos da área. Ipê branco, pitanga, paineira e cássia estão entre as 
espécies plantadas no local. 
 
A Secretaria do Meio Ambiente planeja para os próximos dias um plantio de mudas na 
Avenida Padre Jósimo Moraes Tavares e Estrada Municipal PLN 345 (Avenida da LSL 
Transportes), para criação de um novo cinturão verde, assim como foi feito na Estrada da 
Rhodia que recebeu 343 mudas em julho. 
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DATA: 16/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ CONSELHO MUNICIPAL 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/novos-conselheiros-municipais-de-saude-tomam-posse-em-
paulinia-nesta-quarta-16 
 

 
 

Novos conselheiros municipais de Saúde tomam 
posse em Paulínia nesta quarta (16) 
Por Redação 

16 de setembro de 2020 

 

 
 

Os novos integrantes do Conselho Municipal de Saúde para o biênio 2020-2022 tomam 

posse, na noite desta quarta-feira (16), a partir das 18h, no Auditório jornalista Carlos 

Tontoli, no Paço Municipal. 

Ao todo, 20 conselheiros municipais vão tomar posse e irão atuar nos próximos dois anos 

no Conselho Municipal de Saúde. Dez são representantes dos usuários, 5 dos funcionários 

da saúde e 5 são indicados pelo Executivo. Os membros dos usuários e dos funcionários 

são eleitos e os outros cinco são indicados pelo governo. 

Durante a posse, o médico Pediatra e Sanitarista, Roberto Mardem vai abordar na palestra 

“SUS e o Controle Social” a experiência na Gestão do SUS a nível Municipal, Estadual e 

Federal. Mardem é mestre pelo Departamento de Saúde Coletiva da UNICAMP, ex-

secretário de Saúde de Paulínia é atualmente Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde 

de Campinas. 
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O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, paritário e 

deliberativo, com funções de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da 

política estadual de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 
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DATA: 18/09/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 19 
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DATA: 18/09/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ EMPREGO  
PÁGINA: 6 

 
 
 

 


