
RESUMO         SEMANA
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA E DO LEGISLATIVO

 

 
CÂMARA MUNICIPAL

Câmara aprova regime de urgência para projeto 
de incorporação de abono
PAULÍNIA 24 HORAS    p. 2
 
Câmara ignora MP e apoia aumentos
CORREIO POPULAR    p. 4
 
Mesmo após recomendação do MP, projeto com
aumento de gastos tramita no Legislativo
JORNAL DE PAULÍNIA    p. 5
 
MP não proibiu Câmara de votar incorporação de
abono, apenas pediu cautela na análise da proposta
CORREIO PAULINENSE    p. 6
 
Tribunal de Contas pede informações sobre PCCV
AGORA PAULÍNIA    p. 8
 
Projeto de incorporação do abono deverá ser 
votado em até 45 dias
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA    p. 9
 
Câmara e Pauliprev: presidentes se reúnem para
discutir incorporação de abono
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA    p. 11
 
Pauliprev e Legislativo discutem sobre abono dos
servidores
JORNAL TRIBUNA    p. 12
 
Editorial: As bondades com o dinheiro da sociedade
CORREIO POPULAR    p. 13
 
CEI/ Impeachment/ Carioca reassume
CORREIO POPULAR    p. 14
 
Investigação rejeitada/ Acordo rompido
CORREIO POPULAR    p. 15
 
Vereadores rejeitam acusações contra Du Cazellato
JORNAL DE PAULÍNIA    p. 16
 

TEMAS

 DA

ACESSE  www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/resumo-semana         MAIO 2019  Ed. 4

 
      LISTA DE NOTÍCIAS 
DO SITE INSTITUCIONAL
                                                       p. 36

+

Pedidos de CP contra Cazellato são rejeitados
AGORA PAULÍNIA    p. 18
 

Pesquisa mostra que 77% dos moradores de
Paulínia reprovam os serviços públicos
G1/ EPTV    p. 26

GERAL

Justiça condena prefeito de Paulínia, vereador e ex-
vereadores a devolverem dinheiro aos cofres públicos
BLOG DA ROSE    p. 19
 
 Devolução de dinheiro
CORREIO POPULAR   p. 21
 
Loira é condenado a devolver verba recebida de 
forma indevida
AGORA PAULÍNIA    p. 22

CEI para apurar negligência e omissão na saúde já 
tem membros definidos
CORREIO PAULINENSE    p. 23
 
Parlamento da Região Metropolitana pede melhorias
em sistema estadual que gerencia vagas na saúde
JORNAL TRIBUNA    p. 25

Data das novas eleições segue indefinida
JORNAL TRIBUNA    p. 29

Eleição ainda demora
CORREIO POPULAR    p. 30

Mais de 45 mil eleitores de Paulínia ainda 
não fizeram a biometria
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA    p. 31

Novela da escolha da empresa do transporte
público tem novo capítulo
PAULÍNIA 24 HORAS    p. 32

Paulo Navarro deixa a Secretaria de Chefia do
Gabinete de Loira
PAULÍNIA 24 HORAS    p. 34



   RESUMO D A  SEMANA  |  2 

 

     Maio 2019      #4  

 

TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 22/5/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: INCORPORAÇÃO DO ABONO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/22/camara-aprova-regime-de-urgencia-para-projeto-de-

incorporacao-de-abono/ 

[Política] 
Câmara aprova regime de urgência para projeto de incorporação  
de abono 
Pedido passou por unanimidade; Zé Coco poderá convocar sessão extraordinária 
para votação da legalidade e do mérito da proposta 

22 maio 2019 – 5h30 
 

 
Servidores foram à Câmara Municipal com cartazes para pressionar vereadores (Foto: Divulgação)  

Os vereadores aprovaram por unanimidade na sessão desta terça-feira (21) a tramitação em regime 
de urgência na Câmara Municipal para o projeto de lei que incorpora o abono ao salário base e 
aumenta os auxílios alimentação e saúde dos servidores públicos de Paulínia. Conforme a assessoria 
do Legislativo, com isso ficou definido que a votação da legalidade e do mérito da proposta do 
prefeito interino Loira (DC) deve ocorrer em até 45 dias. 

A sessão no Legislativo foi marcada pela presença dos servidores que lotaram o auditório do 
plenário da Câmara para acompanhar a votação do pedido de regime de urgência. Munidos de 
cartazes, como “Vereador agora é com você” e “Data base é lei. É direito. E direito é lei”, precisaram 
de paciência para ver a solicitação aprovada por causa de dois pedidos de abertura de Comissão 
Processante (CP) contra o vereador Du Cazellato (PSDB). 

As duas denúncias foram feitas pelo porteiro Gerson Pereira de Souza. Uma sobre as condições da 
Saúde, do último dia 6; e outra referente a contrato emergencial com a Viação Flama para o trans-
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porte municipal urbano em Paulínia, desta segunda-feira (20). Ambas tinham como alvo o período 
em que Du Cazellato foi prefeito interino(novembro de 2018 a janeiro de 2019). Os dois pedidos 
foram rejeitados por unanimidade pelos vereadores e classificados de “políticos e sem provas”. 

 
Auditório do plenário do Legislativo ficou totalmente lotado na sessão desta terça (Foto: Divulgação) 

Após quase duas horas de leitura e apreciação das solicitações de abertura de CP, os servidores 
comemoraram a aprovação do pedido de regime de urgência. Agora, assim que passar pelas 
comissões da Câmara, o presidente da Casa, Zé Coco (PV), poderá convocar sessão extraordinária 
para acelerar ainda mais a votação em duas discussões do projeto de lei de incorporação do abono 
salarial. Se aprovado – praticamente todos os vereadores já se posicionaram a favor da iniciativa –, 
irá para a sanção de Loira. 

Data-base 

Para entrar em vigor, o projeto ainda deverá ser assinado pelo prefeito interino, autor da proposta, 
e publicado no Semanário Oficial do Município. Os efeitos da lei valerão a partir do dia 1º de maio, 
data-base dos servidores municipais de Paulínia. 

Pela proposta o abono salarial de R$ 1 mil, pago desde 2013, será incorporado aos vencimentos 
dos servidores da ativa e aposentados. Já os aumentos de 100%, de R$ 100 para R$ 200, no auxílio 
saúde; e de 166%, de R$ 300 para R$ 800, no vale alimentação; são apenas para trabalhadores da 
ativa. Em contrapartida, o funcionalismo abre mão do dissídio deste ano. 

Cascata 

Os servidores municipais, com esse projeto de lei, sentirão um efeito cascata em seus vencimentos. 
A incorporação do abono de R$ 1 mil no salário base fará com que o décimo terceiro, as férias e o 
Adicional por Tempo de Serviço (ATS) tenham seus valores reajustados automaticamente, trazendo 
ganhos reais para a categoria do funcionalismo público de Paulínia. 

Conforme o projeto de lei, a despesa com a incorporação e o aumento dos dois auxílios passará 
dos atuais R$ 64,3 milhões para R$ 100,9 milhões, em 2020; e R$ 105,4 milhões, em 2021. No 
último dia 9, o Ministério Público enviou ofício à Presidência da Câmara de Paulínia com a 
recomendação para que os vereadores vetem qualquer aumento de despesas da Prefeitura com 
pessoal que possa violar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sob pena do MP adotar “as 
medidas cabíveis na esfera cível e criminal”.
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 23/5/2019 

SITE: CORREIO PAULINENSE 

ASSUNTO: INCORPORAÇÃO DO ABONO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2345 

 

POLÍTICA 

MP não proibiu Câmara de votar incorporação de abono, 
apenas pediu cautela na análise da proposta 
Da Redação  
23/05/2019 20:05:00 

 

 

Mais uma rodada sobre o PLC 04/2019 ocorreu hoje (23), na Presidência da Câmara 
 

 

Para promotoria, antes da votação do projeto, o Legislativo deve verificar sua 
conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, LOA, LDO e PPA do município 
 

 

A 2ª Promotora de Justiça de Paulínia, Verônica de Oliveira Silva, recomendou que a Câmara Municipal 
fosse cautelosa com projetos de lei que possam gerar aumentos na folha de pagamento da Prefeitura da 
cidade.  A recomendação do MP, se deu em 9 de maio, quatro dias antes de o prefeito interino Antonio 
Miguel Ferrari, o Loira (DC), enviar ao Legislativo, dia 13, o PLC  04/2019, que visa incorporar ao salário-base 
dos servidores públicos municipais abono provisório de R$ 1 mil concedido em 2013 (Lei 3345/2013), bem 
como reajustar os valores dos auxílios saúde e alimentação da categoria. 
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A promotora recomendou que, “antes de analisar o mérito” da incorporação do abono, o Legislativo 
verifique se o projeto está acompanhado de: estudos de impacto econômico-financeiro para o município e 
para o Instituto Pauliprev; estimativa de impacto orçamentário financeiro; declaração do prefeito de que a 
proposta está em conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO).  
 

Além disso, Verônica ressaltou que os vereadores devem verificar se os “gastos projetados não irão causar 
violação”da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina o limite de 54% da receita líquida do 
município para despesa com funcionários públicos.  Para o MP, os parlamentares devem se abster de votar 
qualquer projeto desconforme com a LRF, LOA, LDO e o PPA do município. 
 

Ao projeto que enviou à Câmara, o autor Poder Executivo juntou, inicialmente, “declaração de atendimento 
à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”,  “estimativa do impacto orçamentário financeiro”, além de outros 
documentos.  
 

Com base nos alertas da promotora Verônica, a Procuradoria Jurídica do Legislativo pediu para a Prefeitura 
encaminhar anexos fiscais relacionados à equiparação salarial gradual dos professores”; documento 
comprovando que a folha de pagamento atual está abaixo do limite de 54% da LRF; manifestação do 
Pauliprev, informando se o projeto causará algum impacto no instituto e, se for o caso, juntar a estimativa 
de impacto orçamentário financeiro. 
 

O Pauliprev já se manifestou no projeto. Segundo seu diretor-presidente, Marcos Breda, a incorporação do 
abono será positiva para o instituto, pois, irá corrigir divergências criadas pela Lei 3345/2013 (do abono 
provisório). Sobre o reajuste dos auxílios saúde e alimentação, o Pauliprev afirmou que não haverá 
impacto. “Visto se tratarem (os auxílios) de verbas de natureza transitória e, portanto, não consideradas 
como base de cálculo no momento das aposentadorias, sendo devidas apenas aos servidores ativos da 
municipalidade”.  
 

A Prefeitura também já apresentou os documentos solicitados pela Procuradoria da Câmara, bem como 
informou medidas adotadas pela administração interina da cidade, para viabilizar a incorporação do abono e 
o reajuste dos auxílios saúde e alimentação dos servidores.  
 

Na sessão ordinária de terça-feira (21), a Câmara aprovou, por unanimidade, regime de urgência na 
tramitação do PLC. Agora, aguarda-se o parecer técnico-jurídico da Procuradoria da Casa, liberando ou não o 
projeto para votação em Plenário. 
 
Reunião 

Na tarde desta quinta-feira (23), Executivo e Legislativo voltaram a debater a incorporação do abono, ponto 
central da polêmica envolvendo o PLC 04/2019. O encontro, que terminou há pouco, aconteceu na sala da 
presidência da Câmara.  

Participaram o prefeito interino Loira (DC), o presidente em exercício do Legislativo, José Carlos Coco da 
Silva, o Zé Coco (PV), os secretários Ademar Silveira Palma Junior (Negócios Jurídicos) e Cleide de 
Andrade (Recursos Humanos), o diretor-geral da Câmara, Luciano Carrer, a presidente do Sindicato dos 
Servidores de Paulínia, Cláudia Pompeu, o diretor-presidente do Pauliprev, Marcos André Breda, o 
presidente da Comissão da Câmara relacionada aos Servidores, Tiguila Paes (PPS), a procuradora da 
Câmara, Thais Galvão de Alencar Rodrigues, entre outros. O resultado dessa reunião ainda não foi 
divulgado.  
 
Foto: Cedid
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 24/5/2019 

JORNAL: AGORA PAULÍNIA 

ASSUNTO: INCORPORAÇÃO DO ABONO 
PÁGINA: 8 (INTERNA, COM CHAMADA NA CAPA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 22/5/2019 

SITE: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 

ASSUNTO: INCORPORAÇÃO DO ABONO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/projeto-de-incorporacao-do-abono-devera-ser-votado-em-ate-45-dias/ 

 

Projeto de incorporação do abono deverá ser votado em até 45 dias 
Por  Redação 

 - 

 22 de maio de 2019 

 

Centenas de servidores públicos lotaram as dependências da Câmara de Paulínia nesta 

terça-feira (21/5), para aprovação em regime de urgência do projeto de lei complementar 

4/2019, que incorpora o abono salarial aos rendimentos dos funcionários públicos, além de 

conceder aumento do tíquete alimentação e auxilio saúde. 

O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e agora, o presidente da Câmara, José 

Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV), aguarda o parecer da Procuradoria Jurídica para 

pautar para as próximas sessões onde votará a legalidade e o mérito do projeto. O 

procedimento até a sanção do prefeito pode levar até 45 dias. 

O abono dos servidores públicos é concedido desde 2013 e foi parcelado em 4 vezes de R$ 

250 até o total de R$ 1 mil. Possuem o benefício os funcionários que estão na ativa, 

aposentados que recebem complementação e pensionistas.  
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Com a incorporação, a administração municipal, após acordo com o Sindicatos dos 

Servidores, não repõe a inflação do período de 4,13% (dissídio). 

 

O projeto ainda concede reajuste aos auxílios saúde (+ R$ 100) e alimentação (+ R$ 500). 

A proposta do atual governo é tirar os dois benefícios da folha de pagamento para não 

onerá-la ainda mais, já que o limite hoje engloba 56,77% da arrecadação. Para isso, a 

Prefeitura informou que em breve os auxílios serão disponibilizados aos servidores em 

forma de cartão  Vale Alimentação e Vale Refeição. Uma licitação para contratar uma 

empresa operadora desses cartões será realizada. 

Arquivados 

Em pauta também estavam dois pedidos de abertura de Comissão Processante (CP) e 

cassação de mandato contra vereador Du Cazellato (PSDB). Ambos são de autoria do 

porteiro Gerson Pereira de Souza. 

No primeiro documento, protocolado no dia 6 de maio, Souza acusa Cazellato sobre as 

condições da Saúde. No segundo, protocolado na segunda-feira, 20, é sobre o contrato 

emergencial com a Viação Flama para o transporte municipal urbano em Paulínia. As duas 

denúncias se referem ao período em que Cazellato ocupou o cargo de prefeito, de 8 de 

novembro a 22 de janeiro, um total de 76 dias. 

No momento da votação, Cazellato se retirou do plenário. Após a leitura dos documentos, 

os vereadores rejeitaram o pedido de CP por unanimidade e classificaram as acusações 

como “infundadas e politiqueiras”. Os documentos foram arquivados. 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
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Câmara e Pauliprev: presidentes se reúnem para discutir 

incorporação de abono 
Por  Redação 

 - 

 17 de maio de 2019 

O diretor-presidente da Pauliprev, Marcos André Breda, esteve reunido com o presidente da 

Câmara de Paulínia, vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV), para tratar de 

assuntos ligados ao Instituto de Previdência Municipal. O encontro aconteceu na tarde 

desta quinta-feira, (16), na Casa de Leis. 
 

Na oportunidade, Breda esclareceu o vereador sobre as recomendações do Ministério 

Público e os impactos no Pauliprev no que se refere à incorporação do abono ao salário 

base dos servidores públicos. “Fizemos esclarecimentos sobre os impactos da incorporação 

do abono na folha dos inativos e reforçamos a defesa dos interesses dos servidores”, 

explicou o presidente da Pauliprev, André Breda. 
 

Outros assuntos tratados envolveram mudanças na legislação municipal para adequação de 

procedimentos previdenciários e contábeis, tais como a necessidade de revisão da base 

previdenciária, que tem sido motivo de apontamentos e glosas constantes pelo TCE-SP 

(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 
 

Também foram objeto da conversa a fonte de custeio para a migração de regime dos 

servidores em 2011, a necessidade de aporte para cobertura do déficit atuarial e a dívida 

previdenciária patronal da Prefeitura com o Instituto. “Foi uma conversa bastante produtiva 

e elucidativa”, avaliou Breda. 
 

De acordo com Zé Coco, a visita ainda teve a finalidade de conhecer como está sendo 

conduzida a nova gestão do Instituto. “Nos sentimos muito honrados de recebermos o 

presidente da Pauliprev, pois acho muito importante o estreitamento das relações das 

instituições e como a Câmara tem a função de fiscalizar e acompanhar o dia-dia dos órgãos 

do poder Executivo, a vinda do presidente aqui hoje, demonstra a preocupação, de ambas 

as partes, com o bem da gestão pública”, conclui o presidente da Câmara, Zé Coco. 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
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Administração municipal • Câmara de Vereadores • RMC 

Justiça condena prefeito de Paulínia, vereador e ex-vereadores 
a devolverem dinheiro aos cofres públicos 

por Rose Guglielminetti 

 

 

Escrito por Rose Guglielminetti 

 
 
 
 
A juíza de Paulínia Marta Brandão condenou 10 políticos da cidade, entre eles, o prefeito 
da cidade, Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), o vereador Marquinho Fiorela (PSB) e 
outros oito ex-vereadores a devolverem dinheiro recebido quando todos eram vereadores. 
Segundo a Justiça, a Câmara efetuou pagamentos considerados ilegais pelo TCE- SP 
pelas sessões extraordinárias e um bônus chamado de auxílio de encargos gerais de 
gabinete a presidente. 
 
Segundo a ação, o auxílio pago era no valor de R$ 2,4 mil e R$ 500,00 por sessão 
extraordinária. O ano investigado é o de 2005. Não há valor definido no processo por 
vereador. 



   RESUMO D A  SEMANA  |  20 

 

     Maio 2019      #4  

 

Foram condenados além de Loira e Fiorela, os ex-vereadores Marcos Roberto de Bernarde 
(Marquinho da Bola), Francisco Almeida Bonavita Barros, Claudio Roberto Vieira, Odair 
José Bordignon, Amauri Pértile, Simone Moura Mirone, André Luiz de Mato e Jaime 
Donizete Pereira. 

Quanto à verba de R$ 2,4 mil a juíza escreve que “(…) veda expressamente o pagamento 
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória aos detentores de mandato eletivo, que devem ser remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única”. 

Ela acrescenta ainda que a legislação municipal não pode se sobrepor à emenda 
constitucional que proíbe o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação 
para sessões extraordinárias. 

Outro lado 
Em nota, o prefeito de Paulínia informou que “não foi o ordenador dos pagamentos e 
recebeu em conjunto com os demais parlamentares. A ação cabe recurso e como sempre 
fez em sua trajetória, Loira cumprirá o que for determinado pela Justiça”. 

A Câmara vai enviar amanhã a resposta de Fiorela amanhã (24/05). Os demais não foram 
localizados. 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 17/5/2019 

SITE: CORREIO PAULINENSE 

ASSUNTO: CEI DA SAÚDE 
PÁGINA: A6 (INTERNA) 

 
POLÍTICA 

CEI para apurar negligência e omissão na saúde já tem 
membros definidos 
 
Da Redação  
17/05/2019 15:05:13 

 

 

Para os dois cargos mais importantes, presidente e relator, foram eleitos os vereadores Manoel  
Filhos da Fruta (PCdoB) e José Soares (PRB), respectivamente 
 

Sexta-feira (10), a Câmara Municipal de Paulínia definiu os cinco membros da Comissão Especial de 
Inquérito (CEI) que vai apurar, entre outros fatos, possível omissão ou negligência na área de saúde do 
município, nos últimos dez anos.  
 

Cinco partidos indicaram seus líderes de bancada para a CEI, cuja composição ficou 
assim: Presidente Manoel Barbosa de Souza, o Filhos da Fruta (PCdoB), Vice-Presidente Fábio  
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Alexandre Ferrari, o Xandynho Ferrari (PSD), Relator José Soares (PRB), Sub-Relator Edilson Rodrigues 
Junior, o Edilsinho (PSDB), e Secretário Luciano Ramalho(Progressistas). 
 

Proposta pelo vereador Marcelo Penha de Souza Ferraz, o Marcelo D2 (PROS), a CEI foi aprovada, por 
unanimidade, na última sessão legislativa, terça-feira (7). A investigação abrangerá administrações de 
três ex-prefeitos eleitos – José Pavan Junior (PSDB), Edson Moura Junior (MDB) e Dixon 
Carvalho (Progressistas) -, três de ex-prefeitos interinos – Marcos Roberto Bolonhezi, o Marquinho 
Fiorella (PSB), Sandro Caprino (PRB) e Ednilson Cazellato, o Du Cazellato (PSDB) -, além do atual 
governo provisório de Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC).  
 

A Comissão Especial de Inquérito poderá requisitar documentos e esclarecimentos à Prefeitura, realizar 
vistorias, diligências e verificações contábeis, convocar e ouvir em depoimento qualquer autoridade 
pública, intimar e inquerir e testemunhas. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação do 
relatório final é de 120 dias, prorrogável por igual período, uma vez. 
 
ACOMPANHE A CEI pela "Sala do Cidadão" (Consulte Proposituras>Documentos 
Administrativos>Comissão Especial de Inquérito), no site da Câmara Municipal.  
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 18/5/2019 

JORNAL: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: PARLAMENTO DA RMC 
PÁGINA: 3 (INTERNA) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 22/5/2019 

JORNAL: G1/ EPTV 

ASSUNTO: PESQUISA NA RMC 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/05/22/pesquisa-mostra-que-77percent-dos-

moradores-de-paulinia-reprovam-os-servicos-publicos.ghtml 

 

Pesquisa mostra que 77% dos moradores de Paulínia  
reprovam os serviços públicos 
 

Cidade tem a pior avaliação entre as 15 maiores da Região Metropolitana de  
Campinas analisadas pelo Indsat. 
 
Por EPTV 2 

22/05/2019 18h59   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa aponta que 77% dos moradores de Paulínia reprovam Administração Municipal 

 
Problemas na saúde e a bagunça política, com 12 trocas de prefeito desde 2013, 
colocam Paulínia (SP) como a cidade com o menor grau de satisfação da população com 
os serviços públicos entre os 15 maiores municípios da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC). Uma pesquisa do Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos (Indsat) aponta 
reprovação de 77% dos entrevistados em Paulínia. Artur Nogueira (SP) e Campinas (SP) 
também ficaram entre as piores avaliações. 
 
Foram ouvidos 400 moradores das cidades menores, e 600 das maiores cidades, com um 
total de 6,2 mil entrevistados. 
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Moradores de Paulínia (SP) entrevistados pela EPTV, afiliada TV Globo, reforçaram a 
insatisfação com a administração pública. Atualmente, o posto de prefeito é ocupado de 
forma interina pelo vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido como Loira. Ele assumiu o 
gabinete no dia 23 de janeiro, após decisão do TRE. 
 
Falta de medicamento e problemas no atendimento nos postos de saúde e no hospital 
municipal, estão entre as principais reclamações. "A situação é essa, que nada funciona. 
Mas nada funciona mesmo, por causa da mudança das pessoas que administram a 
cidade", opina Claudia da Silva. 
 
 

Avaliação dos serviços públicos na opinião dos moradores 

Dados das piores cidades entre as 15 avaliadas da RMC 

 

Fonte: Indsat 

 

Em nota, a atual administração de Paulínia atribuiu o resultado da pesquisa ao cenário de 
"terra arrasada" que havia na cidade antes de Loira assumir o poder. 
 
"Faltavam remédios e insumos nas unidades de saúde, a situação de muitos prédios 
públicos era de abandono e a cidade estava com mato alto e lixo espalhado, para citar 
apenas alguns dos problemas. Portanto, o resultado da pesquisa, realizada em fevereiro, 
refletia a situação da cidade naquela época, há mais de três meses. A atual gestão fez 
compras de medicamentos e insumos e a rede municipal de Saúde foi reabastecida. 
Atualmente estão sendo reformados cerca de 30 prédios da Educação e outros 30 prédios 
da Saúde", defende, em nota. 
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Prefeito interino que antecedeu Loira, Du Cazellato (PSDB) disse lamentar a situação da 
cidade e atribuiu a avaliação negativa dos moradores pelas "dificuldades políticas que a 
cidade passa, que envolve toda a alternância de poder (...), e gera insegurança na 
população que não vê continuidade nas políticas públicas." 
 
Ranking das 15 cidades avaliadas 
 

Alto grau de satisfação 
 

 Indaiatuba 

 Jaguariúna 
 
 

Grau médio de satisfação 
 

 Santa Bárbara d'Oeste 

 Nova Odessa 

 Sumaré 

 Americana 

 Cosmópolis 

 Itatiba 

 Monte Mor 

 Hortolândia 
 
 

Baixo grau de satisfação 
 

 Vinhedo 

 Valinhos 

 Campinas 

 Artur Nogueira 
 
 

Baixíssimo grau de satisfação 
 

 Paulínia 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 18/5/2019 

JORNAL: JORNAL TRIBUNA 

ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: 3 (INTERNA) E CAPA (MANCHETE) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 19/5/2019 

JORNAL: CORREIO POPULAR 

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

DATA: 23/5/2019 

SITE: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 

ASSUNTO: BIOMETRIA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/mais-de-45-mil-eleitores-de-paulinia-ainda-nao-fizeram-a-biometria/ 
 

Mais de 45 mil eleitores de Paulínia ainda não fizeram a biometria 
Por  Redação 

23 de maio de 2019 

 

Mais da metade dos eleitores de Paulínia ainda não realizaram o cadastramento biométrico 

obrigatório. Atualmente, a cidade possui 74.085 eleitores aptos a votar e desse total, 

apenas 28.840 (38,97%) cadastraram as digitais e estão em dia com a Justiça Eleitoral. 
 

Ainda faltam 45.245 eleitores comparecerem ao posto de atendimento, o que representa 

61,03% do total. 
 

A biometria valerá para as eleições municipais de 2020. Na possibilidade de eleições 

suplementares em Paulínia, o eleitor poderá votar mesmo que ainda não tenha feito o 

cadastramento. 
 

Embora o serviço siga até o dia 19 de dezembro, o Cartório Eleitoral de Paulínia informou 

que quem ainda não fez o recadastramento biométrico corre o risco de enfrentar grandes 

filas se deixar para última hora. Quem perder o prazo e não fizer o registro das impressões 

digitais terá o título de eleitor cancelado, perdendo o direito de votar nas eleições 

municipais de 2020. Ainda terá complicações na emissão de passaporte, pedido de 

empréstimos em bancos estatais e ainda fica impedido de tomar posse em concursos 

públicos. Passado o prazo, a multa para regularização do documento é de R$ 3,51. 
 

Neste sentido, a Justiça Eleitoral alerta o eleitor a agendar seu horário junto ao site do TRE 

(www.tre-sp.jus.br) o quanto antes e comparecer no posto de atendimento do município, 

que fica no Paulínia Shopping –  de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. (Confira 

documentos necessários na imagem abaixo). 
 

O Cartório informou ainda que há previsão de mutirão de atendimento no mês de junho, 

mas a data ainda será confirmada e depois divulgada. 
 

Para mais informações, o telefone do Cartório Eleitoral de Paulínia é o (19) 3874-2670. 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 24/5/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: LICITAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/24/novela-da-escolha-da-empresa-do-transporte-publico-tem-

novo-capitulo/ 

[Sem fim] 
Novela da escolha da empresa do transporte público tem novo 
capítulo 
 
Loira anuncia adiamento da abertura dos envelopes com as propostas das 
candidatas nesta quinta-feira, no dia da audiência 

24 maio 2019 – 5h30 

 
Ônibus do Grupo Passaredo estacionados no complexo Rodoshopping de Paulínia (Foto: Divulgação) 

Anovela da concorrência pública para escolha da concessionária que irá operar pelos próximos 10 
anos o transporte público coletivo de passageiros em Paulínia ganhou mais um capítulo no governo 
interino de Loira (DC). No dia da abertura dos envelopes com as propostas das empresas – que 
estava marcado para acontecer na manhã desta quinta-feira (23) -, foi anunciado o adiamento da 
audiência pela terceira vez neste ano. 

O adiamento da abertura dos envelopes não foi publicado na edição desta quinta-feira 
do Semanário Oficial de Paulínia. Procurada pela reportagem desde às 9h30, o governo interino de 
Loira não prestou informações à população. Às 17h47, limitou-se a declarar que “a licitação foi 
cancelada e será anunciada uma nova data em breve”. 
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    Até a publicação da reportagem, Loira não havia dado nenhuma declaração ou explicação sobre o 
que o levou a adiar a concorrência pela terceira vez em 120 dias de sua administração provisória. O 
interino já havia mudado neste ano a data da abertura dos envelopes em 24 de janeiro; depois 
desmarcou o dia 7 de maio; e, agora, barrou o processo nesta quinta-feira. 

O Grupo Passaredo opera o transporte municipal de Paulínia há cerca de 20 anos. O primeiro 
contrato foi assinado em 1999, pelo período de 10 anos. Em 2009 foi prorrogado, amigavelmente, 
por mais oito, o que levou, em 2015, o Ministério Público a abrir Ação Civil Pública de Improbidade 
Administrativa e pedir a realização de concorrência pública. 

Desde então o serviço é prestado por meio de contratos emergenciais a cada seis meses. Hoje está 
nas mãos da Viação Flama, do Grupo Passaredo. No último dia 12, a Prefeitura de Paulínia deu de 
presente de Dia das Mães à Flama R$ 3 milhões. Loira aumentou 22,81% (de R$ 2,85 para R$ 3,50) 
o valor da tarifa e 35,71% (de R$ 8,4 milhões para R$ 11,4 milhões ao ano) o subsídio que o 
Município paga à empresa para ela manter na catraca a passagem a R$ 1. 

Licitação 

O valor total estimado do novo contrato com a empresa que vai operar pelos próximos 10 anos o 
transporte público coletivo de passageiros em Paulínia, prorrogável por mais 10, é de R$ 383,8 
milhões. Os serviços prestados pela nova concessionária serão remunerados pela cobrança da tarifa 
fixada pela Prefeitura. Ela não poderá ser superior a R$ 4,20, fundamentada nos estudos do 
Município. Também estão previstas bilhetagem eletrônica, sistema de biometria facial e controle de 
posição do veículo. 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 23/5/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/23/paulo-navarro-deixa-a-secretaria-de-chefia-do-gabinete-de-

loira/ 

[Política] 
Paulo Navarro deixa a Secretaria de Chefia do Gabinete de Loira 
Esta é a sexta baixa em 120 dias do governo do prefeito interino; substituto do 
exonerado ainda não teve o seu nome revelado 

23 maio 2019 – 23h26 
 

 
Paulo Navarro (centro) comanda reunião com conselheiros da Saúde em janeiro (Foto: Divulgação)  

Paulo Eduardo Navarro deixou nesta quarta-feira o cargo de secretário municipal de Chefia do 
Gabinete do Prefeito. Ele é a sexta baixa em 120 dias do governo interino Loira, sem contar a 
demissão seguida de renomeação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Elizaman de Jesus 
Lopes, o Carioca. 

Navarro foi um dos primeiros a serem nomeados para o primeiro escalão de Loira desde a primeira 
tentativa frustrada do atual interino em assumir a principal cadeira do Paço Municipal “Palácio 
Cidade Feliz”, no início deste ano. 

A assessoria do prefeito interino Loira informou que Navarro pediu para sair da administração 
provisória para “cuidar de projetos particulares”. De acordo com a Prefeitura, ainda não está definido 
pelo chefe interino do Executivo quem ficará agora no comando da Secretaria de Chefia do Gabinete 
do Prefeito. 
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      O decreto exonerando Navarro foi publicado na edição desta quinta-feira no Semanário Oficial 
de Paulínia junto com o da nova nomeação de Carioca para a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. 

As baixas 

 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 Obras e Serviços Públicos, Leonardo Viu Torres; 
 Secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Yasmin Oliveira da Silva; 
 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 Desenvolvimento Econômico, Elizaman de Jesus Lopes; 
 Secretário municipal de Governo, Nilson Bonome; 
 Secretário municipal de Planejamento e Controle Urbano, Agnaldo Campos; 
 Secretário municipal de Segurança, Cicero Luiz de Brito; e 
 Secretário municipal de Transportes, Laércio Aparecido Giampaoli. 

 
Secretaria sem titular na pasta 

 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, ocupada interinamente por Ademar Silveira Palma 
Junior; 

 Secretaria Municipal de Finanças, acumulada interinamente pelo secretário municipal de Governo, 
Nilson Bonome; e 

 Secretaria Municipal dos Negócios da Receita, ocupada interinamente José Luiz da Silva da Braga. 
 
Secretaria vaga 

 Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 17 a 23/5/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Danilo questiona providências sobre agrotóxicos na água de Paulínia  
23 de maio de 2019  

A divulgação de dados sobre a presença de agrotóxicos na água consumida pelos moradores de 
Paulínia fez o vereador Danilo Barros (PR) questionar à Prefeitura quais medidas têm sido tomadas 
para garantir a saúde da população. Os agrotóxicos apareceram em mais de 90% das análises entre os 
anos de 2014 e 2017. Foram encontrados 27 tipos de produtos, sendo 11 altamente tóxicos […] 

 

 

Reforma do calçamento externo do Parque Ecológico é indicação do 
vereador Luciano Ramalho  
23 de maio de 2019  

Durante a 9ª Sessão Ordinária desta terça-feira (21/5), o vereador Luciano Ramalho (PP) solicitou ao 
prefeito Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC) que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos termine 
o mais rápido possível as obras de calçamento externo no entorno do Parque Ecológico Municipal 
“Armando Müller” (antigo bosquinho), na região central de Paulínia. […] 
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Marquinho Fiorella sugere projeto de lei sobre parcelamento de débitos  
22 de maio de 2019  

O vereador Marquinho Fiorella (PSB) sugeriu ao Executivo Paulinense projeto de lei sobre 
negociação de dívidas ativas de anos anteriores sobre juros, multas, e correção monetária aos 
contribuintes inscritos na dívida ativa do município. […] 

 

Luz em praças e atendimento de oftalmologia são pedidos de Du Cazellato  
22 de maio de 2019  

A iluminação de vias públicas é de fundamental importância para aumentar a segurança e contribuir 
para a conservação dos bens públicos. Assim defende o vereador Du Cazellato (PSDB) ao solicitar 
que a Prefeitura faça manutenção da iluminação nas praças da Matriz e Paul Percy Harris […] 

 

Câmara aprova urgência para proposta que incorpora abono de servidores  
21 de maio de 2019  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (21/5), por unanimidade, regime de urgência a 
projeto de lei que busca incorporar nos vencimentos dos servidores municipais o chamado abono 
salarial (acréscimo de R$ 1.000 na remuneração mensal). A Câmara ainda vai analisar a legalidade e 
os detalhes do assunto: com a decisão, definiu-se apenas que a que a votação deve ocorrer no prazo 
de 45 dias. […] 
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Manoel Filhos da Fruta pede sinalização de trânsito e colocação de placas de 
identificação em Bairros do Município  
21 de maio de 2019  

O Vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) solicitou ao Executivo Municipal e órgãos competentes 
da municipalidade, que sejam feitos estudos para recolocação da sinalização de trânsito e colocação 
de placas de identificação, informando ao motorista antes de chegar nas lombofaixas […] 

 

Proposta de Tiguila busca instalar sinais sonoros em semáforos  
20 de maio de 2019  

Para auxiliar pessoas com deficiência visual, baixa visão e idosos, o vereador Tiguila Paes (PPS) 
sugeriu que a Prefeitura instale sinais sonoros em semáforos de Paulínia. O equipamento já existe em 
outros municípios, com um “bip” pausado que assegura a travessia do pedestre. […] 

 

Zé Coco requer levantamento com órgãos ambientais sobre poluição em Paulínia  
20 de maio de 2019  

O vereador Zé Coco (PV) apresentou na oitava sessão ordinária (7/5), um requerimento pedindo ao 
Executivo informações junto aos órgãos ambientais competentes sobre o índice de poluição da 
cidade de Paulínia, bem como medidas que estão sendo tomadas para a contenção do aumento da 
mesma. Zé Coco emendou que é preciso buscar soluções a curto, médio e longo prazo […] 
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Presidentes da Câmara e Pauliprev conversam sobre impactos da 
incorporação do abono e temas de interesse dos servidores  
17 de maio de 2019  

O presidente da Câmara de Vereadores de Paulínia, José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV), 
reuniu-se com o presidente da Pauliprev, Marcos André Breda, para tratar de assuntos ligados ao 
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia. A conversa ocorreu na tarde desta 
quinta-feira (16/5), nas dependências da Câmara Municipal. […] 

 

 

Melhorias em calçadas e Samu Animal são sugestões de Fábia Ramalho  
17 de maio de 2019  

Um serviço de ambulância veterinário, já existente em Campinas, pode servir como modelo para 
Paulínia atender animais abandonados em situação de risco. A proposta é da vereadora Fábia 
Ramalho (PMN), ao defender primeiros socorros para os que estão na rua e são vítimas de 
atropelamento e maus tratos ou estão gravemente debilitados por doenças. […] 

 


