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DATA: 10/6/2019   

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: PROJETO DE INCORPORAÇÃO DO ABONO  

PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/06/10/camara-rejeita-projeto-de-incorporacao-do-abono-de-

servidores/ 

[Política] 
Câmara rejeita projeto de incorporação do abono de servidores 
Vereadores entenderam que acréscimo de R$ 1 mil no salário-base do funcionalismo 
público iria ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal 

10 jun 2019 – 11h02 

 

Placar da votação do projeto que incorporava abono de R$ 1 mil ao salário do servidor (Foto: Divulgação) 

A incorporação do abono de R$ 1 mil no salário-base dos servidores municipais de Paulínia foi 
rejeitada pela Câmara Municipal, na manhã desta segunda-feira (10), durante a 2ª sessão 
extraordinária do ano. Para os vereadores, a medida iria a ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). 

A sessão extraordinária para votar a legalidade do projeto de incorporação do abono foi convocada 
na última sexta-feira (7) pelo presidente da Câmara, vereador Zé Coco (PV), depois de a Comissão 
de Justiça e Redação (CJR) do Legislativo estourar o prazo para emitir seu parecer sobre o assunto. 

A sessão extraordinária estava prevista para começar às 10h, mas teve início com 54 minutos de 
atraso e durou quatro minutos. Nenhum vereador se pronunciou durante a apreciação do projeto, que 
foi rejeitado por 9 votos a 5. O presidente da Câmara Municipal somente vota em caso de empate. 

Os vereadores contrários seguiram o parecer da Procuradoria da Câmara que entendeu que o 
projeto apresentava aspectos inconstitucionais. Com isso também foram rejeitados os aumentos de 
100% no auxílio saúde, de R$ 100 para R$ 200; e de 166% no vale alimentação, de R$ 300 para R$ 
800. 
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2013 

O abono é pago pela Prefeitura desde 2013. Para a Procuradoria da Câmara, a incorporação desses 
R$ 1 mil no salário-base dos servidores manteria as despesas da Prefeitura com a folha de pagamento 
acima dos limites da LRF, pois o décimo terceiro, as férias e o Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS) teriam seus valores reajustados automaticamente. 

A LRF determina que o limite prudencial de despesa com pessoal nos municípios é de 51,3%. 
Quem chega a este índice, pela lei, não pode aumentar despesas com pessoal, com a exceção se for 
dissídio da categoria. Mas os procuradores entendem que a troca da reposição inflacionária pelo 
abono, decidida em assembleia da categoria durante as negociações da data base, não é possível, 
porque somente pode haver exceção na LRF por lei federal. 

MP 

O Ministério Público também já havia se manifestado contrário a qualquer aumento de despesas da 
Prefeitura de Paulínia com pessoal que pudesse violar LRF, sob pena do MP adotar “as medidas 
cabíveis na esfera cível e criminal”. Além disso, na semana passada, abriu inquérito civil para apurar 
improbidade administrativa de todos que participassem da eventual aprovação do projeto de 
incorporação do abono. 

O sindicato não desistiu da incorporação. Logo após a sessão, se reuniu com a categoria ainda na 
Câmara e acertou que comissão da data base irá se reunir com o prefeito interino para achar uma 
saída. A estratégia poderá ser desmembrar a proposta em dois projetos: um dos aumentos dos 
auxílios saúde e alimentação e outro da incorporação do abono, agora, de forma escalonada para não 
impactar a folha de pagamento de uma só vez. 
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DATA: 10/6/2019 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 

ASSUNTO: PROJETO DE INCORPORAÇÃO DO ABONO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/projeto-que-incorpora-abono-e-rejeitado-na-primeira-votacao/ 
 

Projeto que incorpora abono é rejeitado na primeira votação e é 

arquivado 
Por Redação 

10 de junho de 2019 

 

A maioria dos vereadores de Paulínia votou pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Complementar 04/2019, que dispõe sobre a incorporação do abono salarial concedido por 

meio da Lei 3.345, de 18 de novembro de 2013 aos servidores do município de Paulínia. A 

sessão extraordinária convocada para apreciar exclusivamente o projeto aconteceu na 

manhã desta segunda-feira, 10. Agora, o documento foi arquivado. Para o assunto voltar a 

ser votado, um novo projeto precisa ser elaborado e protocolado na Câmara. 

Em ocasiões anteriores, os vereadores que se manifestaram contrários ao documento 

explicaram que são favoráveis ao projeto desde que ele se enquadre nas exigências do 

Ministério Público, o que evitaria transtornos futuros. “O documento apresentado, e da 

forma que está, tem dispositivos inconstitucionais e que ferem a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). Aprovando do jeito que está, o município poderia sofrer sanções como a 

suspensão de transferências voluntárias, a suspensão de contratação de operações de 

crédito, a suspensão de obtenção de garantias. A população corre o risco de não receber os 

bens e serviços que deveriam ser prestados pelo Estado”, disse o presidente da Casa, Zé 

Coco (PV), em sessões anteriores. 
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De acordo com as Procuradorias Jurídicas da Câmara, da Prefeitura e o Ministério Público, 

as despesas da Prefeitura com a folha de pagamento ultrapassaram o limite da LRF – ou 

seja, 54% do total da receita líquida do Município. Com isso a incorporação do abono pago 

desde 2013 aos servidores e a equiparação salarial dos professores, caso também aumente 

gastos com pessoal, só seriam possíveis se o prefeito interino Antonio Miguel Ferrari, o 

Loira (DC), cortasse despesas, com contingenciamento e comissionados. 

Sobre isso, o advogado do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Município de 

Paulínia (STSPMP), Alexandre Mandl, disse que na semana passada, o Tribunal de Contas 

(TCSP) divulgou números favoráveis. “O TC auditou e publicou a folha de pagamento 

referente ao primeiro quadrimestre de 2019 e deu 51%. Não é 54% ou 56%, como 

anteriormente se falavam. Com isso, um dos alegamentos sobe a ilegalidade do projeto cai 

por terra”, disse. 

De acordo com o projeto de lei que foi rejeitado nesta segunda, a despesa com a 

incorporação e o aumento dos dois auxílios teria um acréscimo de R$ 36,5 milhões no ano 

que vem e R$ 41 milhões em 2021. O custeio com estes hoje é de R$ 64,3 milhões. 

Passará para R$ 100,9 milhões em 2020 e R$ 105,4 milhões em 2021. 

Continua  

Logo após o termino da sessão, a presidente do Sindicato, Claudia Pompeu, convocou a 

comissão permanente que acompanha o caso para se dirigirem à Prefeitura de Paulínia e 

tentar um encontro com o prefeito interino. Segundo ela, o Sindicato vai continuar na luta 

pela aprovação do benefício. “Eles [os vereadores contrários] alegaram que a folha já tinha 

ultrapassado o limite, então o TC já disse que não. Eles são contrários a incorporação do 

abono, mas favoráveis aos adicionais dos auxílios. Então, vamos desmembrar projeto e 

também apresentar uma proposta de escalonar a incorporação do abono. Traremos um 

novo projeto aos vereadores”, afirmou. 

Votação 

O resultado da votação ficou assim: Favoráveis: Xandinho Ferrari (PSD), José Soares 

(PRB), Luciano Ramalho (PP), Marcelo D2 (PROS) e Ney da Van (PMN). 

Contrários: Danilo Barros (PR), Edilsinho Rodrigues (PSDB), Du Cazellato (PSDB), Fábia 

Ramalho (PMN), Fábio Valadão (PRTB), Flavio Xavier (DC), João Mota (DC), Manoel Filhos 

da Fruta (PCdoB), Marquinho Fiorella (PSB). O presidente da Casa, vereador Zé Coco (PV) 

não vota. 

A próxima sessão ordinária acontece na terça-feira, 18 de junho, a partir das 18h30, com 

transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de Paulínia. 
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DATA: 10/6/2019 

VEÍCULO: BLOG DA ROSE 

ASSUNTO: PROJETO DE INCORPORAÇÃO DO ABONO 
PÁGINA: https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-de-paulinia-rejeita-projeto-que-incorpora-abono-de-r-1-mil-nos-

salarios-de-servidores/ 
 

Administração municipal • Câmara de Vereadores • PAULÍNIA 

Câmara de Paulínia rejeita projeto que incorpora abono de R$ 1 mil 
nos salários de servidores 

Escrito por Rose Guglielminetti 

 

 

 

 
Sessão desta segunda-feira na Câmara/ Divulgação/ CMP 
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A Câmara de Vereadores de Paulinia rejeitou nesta segunda-feira (10/06, em sessão extraordinária, 
por 9 votos contrários e 5 favoráveis o projeto de lei que incorporava o abono de até R$ 1 mil ao 
salário dos servidores municipais. A proposta também ampliava o valor do vale-alimentação de R$ 
300 para R$ 800,00 e o vale-saúde de R$ 100,00 para 200,00. Com essa decisão, a proposta é 
arquivada. 
Os parlamentares sustentaram que a incorporação é legal, mas que se a medida fosse adotada neste 
momento iria promover o descumprimento da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) por parte da 
prefeitura da cidade. Segundo a Câmara, o limite ultrapassaria em 0,37% o teto imposto pela 
legislação. 

Antes da votação, o Ministério Público de Paulínia alertou os parlamentares para que se atentassem 
ao que iriam votar porque já havia um alerta de que o gasto com a folha de pagamento da prefeitura 
estava acima do permitido pela LRF. A prefeitura gasta R$ 64,3 milhões/mês para pagar os 
servidores. 

Custo 
De acordo com o projeto de lei que foi rejeitado nesta segunda, a despesa com a incorporação e o 
aumento dos dois auxílios teria um acréscimo de R$ 36,5 milhões no ano que vem e R$ 41 milhões 
em 2021. O custeio com estes hoje é de R$ 64,3 milhões. Passará para R$ 100,9 milhões em 2020 e 
R$ 105,4 milhões em 2021. 

O abono já é pago para os servidores desde novembro de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO D A  SEMA NA  |  8 

 

  

 

DATA: 11/6/2019 

VEÍCULO: O CROMO 

ASSUNTO: PROJETO DE INCORPORAÇÃO DO ABONO 
PÁGINA: CAPA (MANCHETE) E 2 (INTERNA) 
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DATA: 11/6/2019 

VEÍCULO: O CROMO 

ASSUNTO: PROJETO DE INCORPORAÇÃO DO ABONO 
PÁGINA: 2 (INTERNA) 
 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO D A  SEMA NA  |  10 

 

 

 

DATA: 14/6/2019 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 

ASSUNTO: PROJETO DE INCORPORAÇÃO DO ABONO 
PÁGINA: 4 (INTERNA) 
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DATA: 14/6/2019 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 

ASSUNTO: LDO 2020 
PÁGINA: 4 (INTERNA, COM CHAMADA NA CAPA) 
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DATA: 11/6/2019  

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: GASTOS COM PESSOAL  
PÁGINA: CAPA (MANCHETE) e A8 (INTERNA) 
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DATA: 11/6/2019 

VEÍCULO: O CROMO 

ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 2 (INTERNA) 
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DATA: 13/6/2019 

VEÍCULO: G1 CAMPINAS/ EPTV 

ASSUNTO: CONCURSO CANCELADO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/06/13/mp-vai-a-justica-e-cobra-r-13-milhao-de-

empresa-por-concurso-publico-cancelado-em-paulinia.ghtml 
 

 

MP vai à Justiça e cobra R$ 1,3 milhão de empresa por 
concurso público cancelado em Paulínia 
 

Promotora de Justiça Verônica Silva de Oliveira reivindica compensação da empresa Shdias 
Consultoria e Assessoria, em virtude de dano moral coletivo. Processo teve 45 mil inscritos. 
Por EPTV 2 

13/06/2019 20h44  Atualizado há 13 horas 
 

Concurso teve 45 mil inscritos, em Pauínia — Foto: Divulgação / Prefeitura de Paulínia 

O Ministério Público propôs uma ação civil pública à Justiça para cobrar 
indenização de R$ 1,3 milhão da empresa Shdias Consultoria e Assessoria, 
apontada como responsável por organizar um concurso público de Paulínia (SP) 
que teve 45 mil inscritos, mas precisou ser cancelado em 2018. 
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Segundo a assessora da instituição, o processo seletivo deixou de ocorrer 
"diante de ilegalidade e de graves problemas que comprometeram a lisura [...] 
como utilização de questões não inéditas e de gabarito único". Em outro trecho, 
o MP lembra que o governo municipal garantiu um prazo de dois anos para que 
os candidatos pudessem ter restituição do valor pago durante a inscrição. 
 
O município pagou R$ 288,6 mil dos R$ 672,8 mil previstos, informou o MP. Na 
ação, a promotora de Justiça Verônica Silva de Oliveira destaca que o valor 
cobrado visa reparar dano moral coletivo e o prejuízo causado para os cofres 
públicos. Segundo apurou a EPTV, a ação já foi aceita pela Justiça. 
 
Ainda em relação aos candidatos, o MP pede que a organizadora seja obrigada 
a compensar despesas pagas, incluindo transporte, hospedagem e alimentação. 
De acordo com o documento, elas devem ser solicitadas pelos interessados na 
fase de cumprimento da sentença (se houver condenação judicial), desde que 
seja apresentada comprovação documental. 
 
Posicionamento 
O G1 e a EPTV, afiliada da TV Globo, não conseguiram contato com a empresa 
Shdias Consultoria e Assessoria até esta publicação. 
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DATA: 14/6/2019 

VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 

ASSUNTO: CONCURSO CANCELADO 
PÁGINA: 5 (INTERNA) 

 



   RESUMO D A  SEMA NA  |  18 

 

  

 

DATA: 14/6/2019 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: CONCURSO CANCELADO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/06/14/mp-cobra-r-13-milhao-de-empresa-de-concurso-cancelado/ 

 

MP cobra R$ 1,3 milhão de  
empresa de concurso cancelado 
 

Valor se refere a dano moral coletivo e ressarcimento do valor recebido da 
Prefeitura; SHDias também terá de devolver dinheiro a inscritos 

14 jun 2019 – 00h54 

 

Candidatos foram no final de março à Câmara atrás de solução para concurso cancelado (Foto: Divulgação) 

 

A promotora de Justiça de Paulínia Verônica Silva de Oliveira ajuizou ação com pedido de 
indenização por dano moral e reparação de danos materiais contra a empresa SHDias 
Consultoria e Assessoria, contratada pela Prefeitura de Paulínia para realização de processo 
seletivo e concurso público para provimento de diversos cargos efetivos, que contou com a 
participação de aproximadamente 45 mil inscritos. 

O Concurso Público 01/2018 e o Processo Seletivo 02/2018 visavam o preenchimento de 
112 vagas em 15 funções de Ensino Superior na área da Educação e a contratação de 20 
professores para a Educação Básica 1 e 2 da rede municipal de Paulínia. Os salários de até 
R$ 11.622,34 para alguns cargos oferecidos chegaram a atrair cerca de 53,3 mil candidatos. 

Diante de ilegalidade e de graves problemas que comprometeram a lisura do concurso e do 
processo seletivo, como utilização de questões não inéditas e de gabarito único, a Prefeitura 
de Paulínia, por meio do Decreto nº 7.513, de 21 de março de 2019, revogou os certames, 
assegurando aos candidatos, durante o prazo de dois anos, a restituição do valor pago na 
inscrição. 
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Porém, para o Ministério Público, os inscritos, que arcaram ainda com gastos referentes a 
transporte, alimentação e hospedagem, assim como o erário local, que pagou R$ 288.621,39 
dos R$ 672.855,00 cobrados pela organizadora, foram vítimas de dano material e dano moral 
coletivo. 

Diante do quadro, a Promotoria pede a condenação da organizadora ao pagamento do 
montante de, no mínimo, R$ 1.345.710,00 a título de dano moral coletivo, valor a ser 
revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, assim como ao 
ressarcimento do valor recebido (dano material causado ao erário). 

Já em relação aos candidatos, a ação pede que a organizadora seja obrigada a ressarcir as 
despesas pagas, tais como transporte, hospedagem e alimentação, a ser pleiteada pelos 
interessados na fase de cumprimento de sentença (caso a SHDias seja condenada), 
mediante efetiva comprovação documental. 

A SHDias não havia se pronunciado até a publicação deste texto. 
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DATA: 13/6/2019 

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 

ASSUNTO: PCCV  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2363 
 

 

POLÍTICA 

Planos de Cargos e Carreiras correm risco de anulação na 
Justiça 
Da Redação  
13/06/2019 23:06:45 

 

 

Membros do STSPMP com o então prefeito Dixon Carvalho, meses antes dos PCCVs 

 

Movida por servidor aposentado de Paulínia, ação popular pode provocar ainda a suspensão imediata 

do pagamento dos reajustes gerados pelos PCCVs 
 

Uma ação popular na 1ª Vara Cível de Paulínia pede a nulidade das Leis Complementares 65 e 66 de 2017, 
que instituíram, respectivamente, os Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) do magistério e 
do quadro geralda Prefeitura de Paulínia. O servidor aposentado Alcides Correa da Silva, autor da ação, 
alega que no decorrer da tramitação das leis complementares houve ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), no que diz respeito aos limites  de gastos com salários de funcionários,  estabelecidos pela norma 
federal. Além da revogação das duas leis municipais, ele pede a suspensão imediata do pagamento dos 
reajustes gerados pelos PCCVs, até o julgamento do mérito da ação. 
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Os projetos de lei do PCCV do Magistério (06/2017) e do PCCV do Quadro Geral (07/2017) foram aprovados 
pela Câmara Municipal de Paulínia, na sessão ordinária de 5 de dezembro de 2017. No dia 27 do mesmo mês 
e ano, as leis foram sancionadas pelo então prefeito Dixon Carvalho (Progressistas).  
 

Entre as dezenas de documentos que o aposentado juntou na ação está um parecer da Secretaria de 
Negócios Jurídicos, emitido em abril deste ano e assinado por nove procuradores municipais. De acordo com 
o documento, quando as leis dos PCCVs foram validadas pelo ex-prefeito Dixon, em dezembro de 2017, a 
folha de pagamento da Prefeitura consumia 48,83% da receita corrente líquida do município – ou seja, 
pouco mais de cinco pontos percentuais abaixo do limite de 54%, estabelecido pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) para despesas totais com funcionalismo.  
 

De acordo com a ação, os reajustes salariais gerados pelos PCCVs deveriam ser pagos aos servidores 
somente a partir de 1º de janeiro de 2019, conforme os artigos 79, § 2º da LC 65 e 29, § 3º da LC 66 e, nos 
termos dos artigos 90 da LC 65 e 40 da LC 66.  No entanto, documento da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos, juntado no processo, afirma que, por determinação do então prefeito da cidade, os reajustes 
foram aplicados a partir de 1º de julho de 2018, sem que o dinheiro para pagar o aumento estivesse 
previsto na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e na LOA (Lei Orçamentária Anual) do ano passado.  
 

Com isso, o percentual dos gastos com funcionalismo cresceu para 57,86%, em relação à receita líquida 
municipal, extrapolando o limite de 54% da LRF.  Relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), divulgado 
recentemente, aponta que no ano passado inteiro a Prefeitura de Paulínia gastou com salários de 
funcionários mais do que legalmente podia – 1º quadrimestre (Janeiro a Abril), 55,3287%; 2º quadrimestres 
(Maio a Agosto), 55,8737%; 3º quadrimestre (Setembro a Dezembro), 56,7717%. 
 

O parecer dos procuradores da Prefeitura afirma ainda que os impactos orçamentários financeiros das leis 
dos PCCVs não correspondem à realidade fiscal do município. “[os impactos] São verdadeiras peças de 
ficção. Não por outra razão houve o colapsamento das finanças municipais”, diz o documento.   
 

Levantamento da Secretaria de Recursos Humanos, também juntado na ação,  mostra que os planos de 
cargos e carreiras provocaram aumentos de 0,2% a 117,7% nos salários de 4.468 funcionários da Prefeitura. 
Ainda de acordo com a pasta, 229 servidores não tiveram qualquer reajuste em seus vencimentos. Já o 
custo anual dos PCCVs é de R$ 65,3 milhões. 
 

 “Do exposto, considerando as informações prestadas pelo próprio corpo técnico da Prefeitura de Paulínia, 
consubstanciado nos documentos ora inclusos, denota-se que as Leis complementares nº(s) 65 e 66, 
ambos de 2017, são nulas de pleno direito, em razão de que no decorrer de sua tramitação, ofenderem o 
disposto nos artigos 15,16 e 17 da LRF”, afirma o servidor aposentado, na ação contra os PCCVs. O juiz do 
caso, Carlos Eduardo Mendes, já solicitou que o Ministério Público (MP) se manifeste no processo.  
 

Sindicato 

Na manhã desta quinta-feira (13), o Sindicato dos Funcionários Públicos de Paulínia (STSPMP) informou que 
já pediu à Justiça sua inclusão na ação popular, como terceiro interessado, para defender as LCs 65 e 66.  De 
acordo com o STSPMP, a responsabilidade por eventuais erros nos impactos orçamentários financeiros das 
leis complementares é do Poder Executivo (leia nota de esclarecimento, postada na rede social da 
entidade). 
 

Foto: Reprodução/Facebook
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DATA: 14/6/2019 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: EMPREGO NA RMC 
PÁGINA: http://correio.rac.com.br/_conteudo/2019/06/campinas_e_rmc/839995-emprego-perde-quase-todo-o-

folego-em-abril.html 
 

Emprego perde quase todo o fôlego em abril 

Publicado 14/06/2019 - 07h35 - Atualizado 14/06/2019 - 07h35 

Por Francisco Lima Neto 

          

 
Leandro Torres/AAN 
 

Chances mais raras: oferta de emprego em Campinas tem forte recuo em abril e dificulta a vida do trabalhador 

Abril não foi dos melhores em termos de emprego em Campinas. Embora tenha terminado 
no azul, houve uma forte queda nas contratações com carteira assinada na cidade: foram 
659 vagas abertas, contra as 1.604 no mesmo mês de 2018 - um recuo de quase 60%. Os 
dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do 
Trabalho.  

No acumulado do ano, o quadro também não é animador: de janeiro a abril, foram gerados 
2.025 postos de trabalho, volume 52% menor que o do mesmo período do ano passado, que 
registrou 4.258 contratações formais. 

Em abril, o único segmento que demitiu mais do que contratou foi o comércio. Os demais 
setores - serviços, indústria, construção civil, administração pública e a agropecuária - 
geraram juntos 680 postos. 

RMC 

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o quadro é mais estável, com 3.267 vagas 
formais abertas em abril, uma redução bem mais suave em relação aos 3.505 postos do 
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mesmo mês de 2018 (-6,79%). Já no acumulado do ano até abril foram criadas 11.030 
vagas, 2% acima das 10.807 do mesmo período de 2018. 

Os destaques positivos da RMC em abril foram os segmentos de serviços, construção civil, 
comércio, indústria e agropecuária, que juntos geraram 3.248 postos. O lado negativo da 
balança ficou com a Administração Pública, mas ainda assim com um resultado 
estatisticamente desprezível (12 postos eliminados). Das cidades da região, só duas 
registraram cortes (num total de 160), enquanto as outras 18 geraram juntas 3.107 vagas 
(destaques para Campinas, com 659; Indaiatuba, com 626; Paulínia, com 592; e Santa 
Bárbara d’Oeste, com 319). 

 

Comércio 

O comércio de Campinas fechou abril com um pequeno saldo negativo de empregos (-38), 
segundo dados do SindiVarejista de Campinas e Região em parceria com a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com 3.012 
admissões e 3.050 desligamentos. 

Mesmo pequeno, o número reverteu o sinal positivo de abril do ano passado, quando houve 
geração de 199 postos de trabalho com carteira assinada. 

O resultado de abril foi influenciado pelo desempenho das lojas de vestuário, tecido e 
calçados (-67 vagas) e pelo grupo de outras atividades (-44 vagas). Já os supermercados 
contratam 59 trabalhadores. No acumulado do ano até abril, os dados também estão 
negativos, com a perda de 1.251 vagas - novamente com destaque para vestuário, tecido e 
calçados (777 postos a menos). 

Para a presidente do SindiVarejista, Sanae Murayama Saito, o resultado é fruto da queda 
de confiança do empresário diante do baixo crescimento da economia e da demora nas 
tramitações das reformas no Congresso. “Os levantamentos dos próximos meses, como 
maio, junho e julho, devem indicar desempenhos melhores em comparação aos mesmos 
períodos do ano passado, pois naquela ocasião estávamos enfrentando a greve dos 
caminhoneiros”, explicou. Assim, os saldos devem seguir positivos, mas ainda longe de uma 
recuperação total das vagas perdidas durante a recessão. 

 

Encontrar uma nova chance pode demorar muito tempo 

Por trás dos números, estão os rostos e as histórias de centenas de pessoas que tentam 
encontrar uma porta aberta para voltar ao mercado de trabalho. Mas não é uma tarefa fácil. 

Um deles é o vigilante Paulo César Lima, 52 anos. “Estou desempregado há seis meses. Fiz 
várias entrevistas, já chegaram até a me falar que eu tinha sido aprovado, mas depois não 
tive mais nenhum contato. Fiz outra entrevista essa semana, estou esperando a resposta”, 
contou. 

A situação do açougueiro Juvenil Alves, de 36 anos, é bem pior: ele está desempregado há 
quase cinco anos. “Estou procurando, mas a situação está muito difícil. Hoje mesmo estou 
disputando uma vaga com outras duas pessoas. Falta oportunidade para todos”, reclamou. 
 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO D A  SEMA NA  |  25 

 

  

 

DATA: 12/6/2019 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ AUTUAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/06/11/vinte-veiculos-a-diesel-sao-autuados-por-emissao-de-
fumaca-preta/ 
 

[Blitz] 
Vinte veículos a diesel são autuados por 
emissão de fumaça preta 
Operação da Cetesb em Paulínia foi na Zeferino Vaz; multa é de R$ 1,5 mil e 
dobra em caso de reincidência no período de um ano 

11 jun 2019 – 21h26 

 
Monitoramento por meio da Escala de Ringelmann, que compara densidade da  
fumaça com padrões de cinza (Foto: Divulgação) 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) autuou 20 veículos a diesel em Paulínia, 
nesta terça-feira (11), após constatar emissão de fumaça preta acima do nível permitido pela legislação 
ambiental. A multa é de R$ 1,5 mil e dobra em caso de reincidência no período de um ano. 

A operação da Cestesb aconteceu simultaneamente em 42 pontos do Estado de São Paulo. A ação tem 
o objetivo de minimizar os efeitos da poluição no ar. Ao todo, foram fiscalizados 63.126 veículos a 
diesel, entre caminhões, ônibus, vans e caminhonetes. Destes, 1.108 acabaram autuados. 

Em Paulínia, a blitz aconteceu na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no Km 129. Na região, 
houve ainda operação em Campinas, com 20 veículos a diesel autuados, no Km 89 da Rodovia 
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Anhanguera (SP-330), pista sentido Interior; e em Americana, 58 multas aplicadas, no Km 128,5, 
também da Anhanguera. 

No período do Inverno, a Cetesb intensifica a fiscalização em parceria com as Polícias Militar, 
Ambiental, Rodoviárias Estadual e Federal. Paralelamente, a empresa promove campanhas educativas 
com o objetivo de conscientizar motoristas sobre a importância da manutenção do veículo para reduzir 
a emissão de poluentes na atmosfera, especialmente, no período mais seco do ano. 

 

 
Checagem realizada por meio da adição de uma substância no produto que altera a sua cor (Foto: Divulgação) 

O monitoramento é feito por meio da Escala de Ringelmann, que compara a densidade da fumaça 
emitida com os padrões de cinza impressos na escala. A fiscalização ocorre com o veículo circulando, 
sem a necessidade de parada. 

Outro equipamento utilizado é o opacímetro, que capta a fumaça emitida por meio de uma sonda 
introduzida no escapamento, enviando os gases para uma câmara dotada de uma fonte de luz e um 
receptor onde a fumaça é analisada. 
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DATA: 13/6/2019 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 

ASSUNTO: REFORMA TRIBUTÁRIA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/reforma-tributaria-vai-causar-impacto-negativo-a-paulinia-quebraria-as-

financas-da-nossa-cidade-diz-secretario/ 
 

Reforma Tributária vai causar impacto negativo a Paulínia: “Quebraria 

as finanças da nossa cidade”, diz secretário 
Por  Redação 

 - 

 13 de junho de 2019 

Durante encontro do G-20 Paulista, em Jundiaí, especialista destacou reflexos 

negativos nas cidades do interior do estado 

 

“Paulínia será uma das cidades afetadas caso a nova reforma tributária seja aprovada do 

jeito que está”. É o que afirmou o economista e especialista em Contas Públicas, Alberto 

Borges, durante a reunião dos municípios com maior PIB do Estado de São Paulo (G-20 

Paulista), realizada na segunda-feira, 10/06, em Jundiaí. O encontro, que reuniu prefeitos e 

secretários de toda região, debateu os reflexos negativos da reforma e o que poderia ser 

feito para evitar as perdas. 

A PEC 45/2019, que tramita na Câmara, prevê a substituição de cinco tributos (PIS, Cofins, 

IPI, ICMS e ISS) por um só, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) – que segue o modelo 

do imposto sobre o valor agregado (IVA). O objetivo, segundo o Governo Federal, é 

simplificar e tornar mais transparente a cobrança de tributos, porém, isso refletiria em 

perdas aos municípios que mais arrecadam, como Paulínia. 
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O secretário de Negócios da Receita de Paulínia, José Luiz da Silva Braga, esteve na 

reunião. Ele concorda com a análise do especialista que alertou sobre o impacto negativo. 

“Os municípios com maior arrecadação serão diretamente afetados, como é o caso de 

Paulínia. Percebemos que se a reforma for aprovada, vai nos prejudicar muito. A princípio 

já projetamos um prejuízo de cerca de R$ 700 milhões por ano. Isso quebraria as finanças 

da nossa cidade”, explica Braga. 

 

Com a reforma, 5 tributos serão substituídos por 1 

 

Ele contou que os municípios interessados em corrigir pontos para não serem prejudicados, 

como Paulínia, estão elaborando um documento (Nota Técnica) que será entregue ao 

presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM) e ao presidente da República, Jair Bolsonaro 

(PSL). “Entendemos que a reforma deve existir, mas será necessário rever questões 

importantes que não prejudiquem Paulínia”, reforça o secretário. 

A reunião estabeleceu que a Nota Técnica terá como base os pontos fundamentais para 

uma reforma tributária justa e que traga maior eficiência para o sistema e menos 

obrigações para os contribuintes, além de mais racionalidade na partilha dos recursos 

arrecadados. “O texto será objetivo e com respaldo nas evidências constatadas no sistema 

tributário após 1988 e nas realidades dos municípios. A reforma do pacto federativo, que 

distribui as responsabilidades entre os entes, também deve ser incluído nessa discussão. O 

documento não terá apelos políticos nem críticas que não sejam fundamentadas em 

estudos técnicos”, disseram os participantes. 

Além de Paulínia, cidade como Campinas, Cubatão, Guarulhos, Jundiaí e São Bernardo do 

Campo seriam diretamente prejudicadas. “A PEC prevê um período de transição de pelo 

menos 10 anos sem que as cidades tenham qualquer perda, mas não está claro se será 

possível assegurar essa situação, alerta o especialista. 
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DATA: 13/6/2019 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: MUDANÇA EM SECRETARIA MUNICIPAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/06/13/loira-nomeia-novo-secretario-de-desenvolvimento-

economico/ 

[Política] 
Loira nomeia novo secretário de Desenvolvimento Econômico 
Ademir da Silva irá ocupar o lugar de Elizaman de Jesus Lopes, o Carioca, 
exonerado do governo provisório a pedido da Justiça de Paulínia 

13 jun 2019 – 20h25 
 

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

Ademir da Silva é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico de Paulínia. Ele foi nomeado 
pelo prefeito interino Loira (DC) no último dia 10 para ocupar o lugar de Elizaman de Jesus Lopes, o 
Carioca, exonerado do governo provisório a pedido da Justiça local. 

A nomeação de Ademir da Silva foi publicada na edição desta quinta-feira (13) do Semanário 
Oficial de Paulínia. Até a publicação deste texto, a Prefeitura não havia divulgado o currículo do 
escolhido por Loira para substituir o Carioca. 

A Prefeitura publicou a exoneração de Carioca na edição extra do último dia 4 do Semanário 
Oficial do Paulínia. Ele e o também vereador afastado pela Justiça de Paulínia Tiguila Paes (PPS). 
Os dois e mais nove pessoas fora denunciados pelo Ministério Público por suspeitas de associação 
criminosa para forçar terceirizadas da Replan a contratar somente pessoas indicadas por eles. 
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As baixas 

 Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Elizaman de Jesus Lopes; 
 Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Yasmin Oliveira da Silva; 
 Secretário municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, Paulo Eduardo Navarro; 
 Secretário municipal de Administração, Washington Carlos Ribeiro Soares; 
 Secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Marshal de Souza Lucizano; 
 Secretário municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Márcio Rosa Santos; 
 Secretário municipal dos Negócios Jurídicos, Fábio José Martins; e 
 Secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, José Marcelo Inácio. 

 
Os titulares 

 Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ademir da Silva; 
 Secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Leonardo Viu Torres; 
 Secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Miroslava Liliane Franklin da Cunha; 
 Secretário municipal de Administração, Fábio José Martins; 
 Secretária municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Débora Cristina de Jesus Mileo; 
 Secretário municipal de Esportes, Jean Cesar Fulgêncio Ferreira; 
 Secretário municipal de Saúde, Luís Carlos Casarin; 
 Secretário municipal de Recursos Humanos, Cleide de Andrade; 
 Secretário municipal de Habitação, Antonio Rubens Toreti; 
 Secretária municipal de Cultura, Malba Virgínia Aragão; 
 Secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Maike Samuel de Souza; 
 Secretário municipal de Educação, Wislaldo Queiroz de Souza; 
 Secretário municipal de Turismo e Eventos, Marcelo Aguiar da Silva; 
 Secretário municipal de Governo, Carlos Alberto Coelho, o Grilo; 
 Secretário municipal de Planejamento e Controle Urbano, Agnaldo Campos; 
 Secretário municipal de Segurança, Cicero Luiz de Brito; 
 Secretário Municipal de Finanças, Nilson Bonome; e 
 Secretário municipal de Transportes, Laércio Aparecido Giampaoli. 

 
Secretaria sem titular na pasta 

 Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, Geise de Fátima Piva Vilela; 
 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, ocupada interinamente por Ademar Silveira Palma Junior; 
 Secretaria Municipal dos Negócios da Receita, ocupada interinamente José Luiz da Silva da Braga. 
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DATA: 9/6/2019 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: ELEIÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: A8 (INTERNA) 
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DATA: 9/6/2019 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: ELEIÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: A8 (INTERNA) 
 

 

Paulínia inicia mutirão de limpeza no Lar dos Velhinhos após 
fogo; idosos foram para clínicas 
 

Incêndio destruiu parte da unidade e 31 pacientes foram retirados; não há previsão de 
retorno. 
 

Por EPTV 1 

10/06/2019 13h44  Atualizado há 3 dias 
 

 
A Prefeitura de Paulínia (SP) iniciou um mutirão de limpeza no Lar dos Velhinhos após 
um incêndio que atingiu um dos quartos. Pelo menos 31 idosos foram levados para o 
Hospital Municipal por conta da medicação que tomam, mas já receberam alta e foram 
transferidos para clínicas da cidade, além de Campinas (SP) e Hortolândia (SP). O fogo 
destruiu parte da unidade, que fica no bairro Morumbi. Ninguém ficou ferido. 
 
Após a limpeza, que não tem prazo para acabar, a Secretaria de Obras vai fazer uma 
vistoria no local para saber se houve dano no prédio ou se precisa fazer algum reparo. 
A Prefeitura informou que todos os prontuários, roupas e medicação foram enviadas 
para as clínicas e os idosos estão recebendo toda a assistência necessária. 
 

 

Área do Centro de Geriatria ficou destruída, em Paulínia — Foto: Paulo Augusto / EPTV 



   RESUMO D A  SEMA NA  |  33 

 

  

O incêndio 
Os bombeiros destacaram que a retirada dos idosos ocorreu por causa grande 
quantidade de fumaça, mas não há relatos de asfixia. Uma enfermeira responsável 
relatou à Guarda Municipal acreditar que o fogo tenha começado após curto-circuito em 
um dos quartos. 
 
À EPTV, afiliada da TV Globo, o secretário de Proteção e Defesa Civil, Mike Samuel de 
Souza, afirmou que há suspeita de que o incêndio tenha ocorrido após fogo na tomada 
de um aquecedor. 
 
O prédio permaneceu isolado até a realização de perícia. A Prefeitura informou, após a 
avaliação do imóvel, que peritos constataram a necessidade de uma reforma para 
depois reabrir o prédio e receber os idosos novamente. Não há previsão de quando ele 
será liberado. 
 

 

Área do Lar dos Velhinhos de Paulínia foi isolada — Foto: Paulo Augusto / EPTV 
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DATA: 11/6/2019 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: REABERTURA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/06/10/unidade-de-fisioterapia-de-paulinia-reabre-apos-reformas/ 
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DATA: 14/6/2019 

VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS 

ASSUNTO: INSCRIÇÕES EJA  

PÁGINA: http://paulinianews.com.br/novo/2019/06/13/educacao-de-jovens-e-adultos-inscricoes-abertas-ate-

sexta/ 

 

Educação de Jovens e Adultos: inscrições 

abertas até sexta 
Por  paulinianews - 13 de junho de 20190 

 

 
 

As matrículas para inscrição de interessados em frequentar o EJA – Educação de 
Jovens e Adultos encontram-se abertas até sexta-feira (dia 14). Para fazer a 
matrícula, os documentos necessários são: RG e comprovante de residência. 
 
A Secretaria de Educação informa que as aulas serão ministradas no período 
noturno. Também haverá sala para surdos com professores bilíngues. 
 
As matrículas para o EJA Fundamental podem ser feitas das 8h às 12h, 13h às 
18h e das 19h às 21h30, nos seguintes locais: EJA Fundamental I (1ª à 4 ª série) 
– EMFM Maestro Marcelino Pietrobom e EMEF Prof.ª Flora Aparecida Toledo 
Lima; EJA Fundamental II (5ª à 8ª série) e Vitor Szczepanski Souza e Silva 
(Supletivo). 
 
Já para o EJA Médio (1ª à 3 série), as matrículas podem ser feitas também das 8h às 
12h, 13h às 18h e das 19h às 21h30, nos seguintes locais: EMEFM Maestro Marcelino 
Pietrobom e EMEFM Ângelo Corassa Filho. 
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Maio 2019      #2

 

NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 7 a 13/6/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Manoel Filhos da Fruta pede manutenção nas plataformas elevatórias para 
cadeirantes  
13 de junho de 2019  

O vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) protocolou indicação na secretaria da Câmara de 
Paulínia, onde solicita ao Executivo, que a empresa de transporte público execute a manutenção nas 
plataformas elevatórias para cadeirantes em todas as linhas de ônibus e demais equipamentos de 
segurança dos veículos da frota que circulam na cidade. […] 

 

 

Asfalto em centro industrial e passe escolar para quem faz curso técnico são 
propostas de Xavier  
13 de junho de 2019  

O vereador Flávio Xavier (DC) solicita informações da Prefeitura sobre a pavimentação asfáltica do 
Centro Industrial de Paulínia (CIP), no bairro Cascata. Ele afirma que já apresentou várias propostas 
para melhorar a infraestrutura no local, que reúne instalações de empresas e multinacionais. […] O 
vereador também assinou proposta para a Prefeitura conceder passe estudantil a alunos de ensino 
técnico no município. [...] 
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Edilsinho questiona prazo para reabertura do Parque Ecológico Municipal  
13 de junho de 2019  

Conhecido ponto de encontro para quem aprecia a natureza, com várias espécies animais e vegetais, 
o Parque Ecológico Armando Muller está fechado desde 2014. O vereador Edilsinho Rodrigues 
(PSDB) quer saber da Prefeitura quais medidas têm sido tomadas para o antigo zoológico municipal 
voltar a funcionar. […] 

 

Marquinho Fiorellla pede árvores frutíferas no entorno do Parque da Amizade  
13 de junho de 2019  

O vereador Marquinho Fiorella (PSB), indicou ao prefeito Antonio Miguel Ferrari, o Loira, a 
elaboração de um projeto para reflorestamento com árvores frutíferas para consumo humano e de 
pássaros, em toda extensão da mata do Parque da Amizade, na região dos bairros Morro Alto, Alto 
de Pinheiros, Jardim Leonor e Jardim Amélia. […] 

 

Destino de verbas reservadas para escolas é questionado por Danilo Barros  
12 de junho de 2019 

O vereador Danilo Barros (PR) cobrou da Prefeitura informações sobre o cumprimento de duas 
emendas impositivas que destinaram R$ 60,2 mil ao Centro de Ensino Profissionalizante (Cemep, na 
foto) e mais R$ 60,2 mil à Escola Técnica de Paulínia (Etep). Por lei, a Câmara de Paulínia tem o 
poder de definir para onde vai 0,5% da receita corrente líquida do município. […] 



   RESUMO D A  SEMA NA  |  38 

 

  

 

Implantação de rotatória na Avenida José Padovani é sugestão do vereador 
Xandynho Ferrari  
12 de junho de 2019  

O vereador Xandynho Ferrari (PSD) apresentou, durante última sessão na Câmara de Paulínia, a 
Indicação nº 562/2019 solicitando a construção de uma rotatória na Avenida José Padovani, 
interligando diversos bairros a região do João Aranha. […] 

 

Cães farejadores para a Guarda Municipal, sugere o vereador João Mota  
11 de junho de 2019  

O combate ao tráfico de drogas é um dos focos principais da segurança pública na cidade de 
Paulínia. Diversas operações com aumento temporário de efetivo são deflagradas com o intuito de 
aumentar a sensação de segurança da população, retirando drogas e armas das ruas, além de capturar 
foragidos e coibir a atividade criminosa […] 

 

Aplicativo para agendar consultas e exames é proposto por Fábio Valadão  
11 de junho de 2019  

Para evitar filas na rede pública de saúde, o vereador Fábio Valadão (PRTB) sugeriu que a Prefeitura 
desenvolva um aplicativo de celular para agendamentos de consultas e exames. Segundo ele, essa 
seria uma forma inovadora e simples de gerenciar datas e horários, tornando a comunicação mais 
interativa e direta. […] 
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Por maioria, Câmara rejeita proposta de incorporar abono de servidores  
10 de junho de 2019  

Os vereadores de Paulínia rejeitaram nesta segunda-feira (10/6), por maioria de votos, projeto de lei 
que buscava incorporar um abono de R$ 1.000 no salário dos servidores municipais. A proposta 
recebeu 9 votos contrários e 5 favoráveis, durante a 2ª Sessão Extraordinária de 2019.  

Nenhum vereador se manifestou sobre o voto. O parecer da Procuradoria da Câmara concluiu que a 
incorporação do abono em si é legal, mas não poderia ser adotada atualmente pois a despesa da 
Prefeitura com a folha de pagamento ultrapassa limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
como afirma recomendação do Ministério Público. […] 

 

 

Câmara realiza audiência pública sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2020  
7 de junho de 2019  

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realizou quinta-feira (6/6), uma 
audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020. O objetivo da LDO é 
estabelecer as metas e prioridades da administração, além de criar parâmetros para definir o 
equilíbrio entre as receitas e as despesas municipais.  

Participaram da reunião o presidente da Comissão, o vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB), a 
vice-presidente, a vereadora Fábia Ramalho (PMN), o secretário, o vereador Luciano Ramalho (PP), 
além dos vereadores Edilsinho Rodrigues (PSDB), Danilo Barros (PR), José Soares (PRB) e João 
Mota (DC), além de assessores parlamentares. […] 
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Parlamento Metropolitano discute políticas públicas para a região da RMC  
7 de junho de 2019  

O Parlamento Metropolitano de Campinas tratou do projeto regional do Parlamento Jovem da RMC, 
deliberou sobre filiação e contribuição associativa, definiu as equipes de trabalho das Comissões 
Temáticas e discutiu a implementação de políticas públicas para mulheres, igualdade de gêneros e 
combate à discriminação e violência, durante a 3ª Reunião Ordinária e Assembleia Geral […] 

 

Câmara realiza sessão extraordinária nesta segunda-feira, dia 10  
7 de junho de 2019  

Nesta segunda-feira, dia 10 de junho, às 10h, os vereadores de Paulínia irão se reunir em Sessão 
Extraordinária, no Prédio Ulysses Guimarães, para votação em Primeira Discussão do Projeto de Lei 
Complementar nº 4/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre a incorporação do abono salarial[…] 

 

Cazellato volta a cobrar duplicação da Rodovia Prefeito José Lozano de Araújo  
7 de junho de 2019  

O vereador Du Cazellato (PSDB) apresentou durante a última sessão realizada na Câmara Municipal, 
uma Moção de Apelo solicitando a duplicação do trecho que liga Paulínia à Rodovia Anhanguera. 
Essa é a segunda vez em menos de 7 meses que Cazellato volta a cobrar do governo estadual, a 
realização das obras de duplicação da Rodovia Prefeito José Lozano de Araújo […] 


