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DATA: 7/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
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PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/07/vereadores-aprovam-reforma-
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[Regresso] 
Vereadores aprovam reforma administrativa na Câmara Municipal 
Após recesso de meio de ano, suplemente Marcelo Souza (PRTB) assumiu lugar de 
Du Cazellato (PSDB), que disputa eleição suplementar 

7 ago 2019 – 11h08 

 

Vereadores na sessão que marcou o retorno às reuniões no segundo semestre (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram a reforma na estrutura administrativa da Câmara Municipal, 
na noite desta terça-feira (6), na primeira sessão após o recesso parlamentar de meio de ano. O então 
suplemente Marcelo Souza (PRTB) também assumiu a cadeira como vereador depois que o titular 
Du Cazellato (PSDB) pediu licença para disputar a eleição suplementar para prefeito que ocorre no 
próximo dia 1º de setembro. 

A eleição fora de época em Paulínia, inclusive, foi tema de muitos vereadores durante a palavra 
livre da 14ª sessão ordinária do ano, a primeira deste segundo semestre do ano. Parlamentares 
aproveitaram o tempo de microfone para falar da eleição suplementar e pedir campanha limpa aos 
nove candidatos inscritos. 

A pauta de votação incluiu só o projeto de lei sobre reforma na estrutura administrativa da 
Câmara. O texto passou por maioria de votos, oito favoráveis e sete contrários, em segunda 
discussão. A proposta 45/2019 tem três objetivos: exigir nível superior a todos os assessores 
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parlamentares, para cumprir orientações do Tribunal de Contas do Estado; mudar atribuições de 
funcionários (especializações necessárias); e criar plano de carreira para os servidores. 

De acordo com o parecer jurídico da Procuradoria Jurídica da Câmara de Paulínia, o projeto de lei 
visa “prestigiar a igualdade e estimular a formação do servidor, uma vez que busca conceder a todos 
os servidores legislativos as mesmas possibilidades de progressão”, com critérios objetivos. 

Duas emendas foram aprovadas para modificar pontos da proposta: a primeira exige graduação 
para todos os empregos comissionados e outra apresenta a tabela de progressão vertical e horizontal, 
para cada função, além de fixar prazos e prever eleição interna para definir quem vai compor a 
comissão responsável por avaliar recursos. 

A sessão contou ainda com 55 indicações apresentadas (sugestões à Prefeitura) e 36 requerimentos 
aprovados (quando vereadores cobram informações ou providências do governo municipal). Durante 
a reunião legislativa ainda foi rejeitada, por unanimidade, uma denúncia contra o vereador licenciado 
Du Cazellato. 

Os vereadores também homenagearam pessoas e entidades da cidade que se destacaram em seus 
ramos de atuação. O presidente da Casa, vereador Zé Coco (PV), parabenizou o professor Luiz 
Gustavo Bonatto Rufino, um dos 10 vencedores nacionais do Prêmio Educador Nota 10. Ele leciona 
na rede pública municipal de Paulínia e foi reconhecido por usar a Educação Física para os jovens 
discutirem e refletirem sobre o próprio corpo. 

Também foram aprovadas moções para os seguintes homenageados: 

 Atleta mirim Bruno Josué Azevedo Barros, vencedor de três medalhas de prata no 1º Circuito Escolar 
Paralímpico, em São Paulo – vereador Danilo Barros (PR); 

 Paulínia Racing Bicicross, pelo título brasileiro por equipes e vice por clubes – vereador Danilo Barros 
(PR); 

 Atleta Yane Capacle Reuther, pelas conquistas nos campeonatos de Natação e Maratona Aquática – 
vereador Danilo Barros (PR); 

 Pais paulinenses, pela data no segundo domingo de agosto – vereador Flávio Xavier (DC); 
 Paulínia FM, rádio da cidade – vereador Zé Coco (PV); 
 Paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo, pelo Dia da Padroeira e suas festividades – vereador Zé Coco 

(PV). 
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DATA: 7/8/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: 14ª SESSÃO ORDINÁRIA/ PROJETO DE LEI/ SERVIDORES  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/reforma-administrativa-para-cargos-da-camara-e-
aprovada-em-sessao/ 
 

Reforma administrativa para cargos da Câmara é aprovada em 

sessão 
Por  Redação 

 - 

7 de agosto de 2019 

Com a volta do recesso, vereadores de Paulínia aprovaram o projeto de lei e ainda pediram 

“campanha eleitoral limpa” para os concorrentes ao pleito suplementar 

 

Volta do recesso parlamentar foi oficializada com a 14ª Sessão Ordinária 

Os trabalhos na Câmara de Paulínia foram retomados oficialmente na noite desta terça-

feira, 06/08, com a 14ª Sessão Ordinária de 2019. Em pauto, o Projeto de Lei 45/2019, 

que proporciona uma reforma administrativa na Casa de Leis. O documento foi aprovado 

pela maioria dos votos (8 favoráveis e 7 contrários), em segunda discussão. 

No texto, a nova lei lista três objetivos: exigir nível superior a todos os assessores 

parlamentares, para cumprir orientações do Tribunal de Contas do Estado; mudar 

atribuições de alguns funcionários (especializações necessárias) e criar plano de carreira 

para os servidores. 
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Segundo o parecer jurídico da Procuradoria, a proposta visa “prestigiar a igualdade e 

estimular a formação do servidor, uma vez que busca conceder a todos os servidores 

legislativos as mesmas possibilidades de progressão”, com critérios objetivos. 

Na ocasião, foram aprovadas duas emendas para modificar alguns pontos: a primeira exige 

graduação para todos os empregos comissionados e mantém os salários atuais de 

assessores de gabinete. Outra apresenta a tabela de progressão vertical e horizontal, para 

cada função, além de fixar prazos e prever eleição interna para definir quem vai compor a 

comissão responsável por avaliar recursos. 

Trabalhos 

A sessão contou ainda com 55 Indicações apresentadas (sugestões à Prefeitura) e 36 

Requerimentos aprovados (quando vereadores cobram informações ou providências do 

governo municipal). 

Foi ainda rejeitada, por unanimidade, uma denúncia contra o vereador Du Cazellato 

(PSDB), atualmente afastado da função porque é um dos pleiteantes ao cargo de prefeito 

nas eleições municipais suplementares. Em seu lugar, ocupa a vaga o suplemente Marcelo 

Souza (PRTB). 

Alguns parlamentares aproveitaram o tempo de microfone para falar do pleito que se 

aproxima (dia 1º de setembro) e pedir campanha limpa aos nove candidatos inscritos. 
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DATA: 9/8/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: 14ª SESSÃO ORDINÁRIA/ PROJETO DE LEI/ SERVIDORES/ EMPREGO 
PÁGINA: 4 
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DATA: 7/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: PROJETO DE LEI/ EMPREGO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/07/projeto-de-lei-preve-criar-mil-vagas-de-
estagio-na-prefeitura/ 

 

[Política] 
Projeto de lei prevê criar mil vagas de estágio na Prefeitura 
Proposta deu entrada na Câmara de Paulínia e ainda não tem data para ser votada; 
previsão de despesa pode chegar a R$ 6,8 milhões 

7 ago 2019 – 14h30 

 

Prédio do Paço Municipal de Paulínia ‘Cidade Feliz’; Prefeitura quer contratar estagiários (Foto: Divulgação) 

O governo interino de Paulínia entrou com um projeto de lei na Câmara Municipal que pretende 
criar mil vagas de estágio na Prefeitura. A proposta ainda não tem data para ser votada pelos 
vereadores nem para entrar em vigor. A previsão de despesa com estagiários é de R$ 2,6 milhões 
neste ano, R$ 6,5 milhões em 2020 e R$ 6,8 milhões em 2021. 

O projeto prevê criação de 500 vagas para estágio obrigatório e de outras 500 para a modalidade 
não obrigatória. Em alguns casos, os selecionados terão direito receber mensalmente um auxílio 
transporte no valor de R$ 44 e uma bolsa-auxílio de R$ 998. A carga horária será de 20 ou 30 horas 
semanais. 

“Encontramos uma alternativa para ajudar quem precisa e auxiliar no atendimento público, tudo 
isso sem impactar a folha de pagamento, já que as contratações de servidores estão comprometidas 
no momento”, disse a secretária de Recursos Humanos, Cleide de Andrade. 
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Conforme a proposta, 10% das vagas serão reservadas a deficientes. As secretarias de Recursos 
Humanos e de Finanças irão coordenar o processo após a criação da fundação específica que vai 
tratar do trâmite entre estudantes e Administração. 

Caso aprovado pelos vereadores, a seleção de estagiários começará com a divulgação de editais. 
Os interessados deverão comprovar matrícula nas universidades e passarão por provas de 
conhecimento da área. 

As contratações serão feitas de acordo com a necessidade de cada secretaria ou departamento e 
supervisionadas por funcionários de carreira que irão acompanhar os estudantes nas rotinas de 
trabalho. 

O estágio obrigatório é aquele que se faz necessário sua comprovação para tirar o diploma. Já o 
não obrigatório é uma atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, de acordo 
com determinação de cada curso. 

Termo 

O estudante selecionado deverá assinar um termo de compromisso com o Município, exercer 
atividades desenvolvidas de acordo com programação curricular de cada curso e ser acompanhado 
por professor orientador da instituição. 

À Prefeitura de Paulínia caberá identificar as oportunidades de estágio, cadastrar os estudantes, 
ajustar condições de realização do trabalho e indicar o servidor para a supervisão. 

Férias 

Os estágios terão previsão de duração mínima de um ano, com férias de 30 dias, e não deverão 
passar de dois anos. O processo poderá ser interrompido a qualquer momento através de pedido do 
estagiário ou do supervisor, assim como o aprovado pode ser desligado caso não atenda às 
responsabilidades. 

O projeto de lei foi protocolado na Câmara Municipal no último dia 1º de agosto. Conforme a 
Prefeitura, as comissões do Legislativo têm 90 dias para analisar a proposta. Só depois disso a 
proposta deverá ser colocada em pauta para votação dos vereadores. 

 

 

         * MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

         Prefeitura protocola projeto na Câmara para contratar estagiários 
          DATA: 7/8/2019 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
          https://www.zatum.com.br/noticia/399/prefeitura-protocola-projeto-na-camara-para- 
        contratar-estagiarios 
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DATA: 3/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: LEI/ EDUCAÇÃO/ CÂMERAS NAS ESCOLAS E CRECHES  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2396 

 

 
 
 

 

Loira assina lei que obriga instalação de 
câmeras nas escolas e creches 
 

Da Redação - 03/08/2019 17:08:49 

 

Em 2018, a escola Maestro, no Ouro Negro, foi invadida e furtada: até hoje ninguém foi preso 

 

“Vão inibir a ação dos criminosos que furtam, danificam e vandalizam nossas 
escolas, causando prejuízos financeiros e pedagógicos ao município”, diz o prefeito 
 

O prefeito interino de Paulínia, Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), sancionou a lei que obriga instalação de 
câmeras de segurança em todas as escolas e creches do município. A norma entrou em vigor quinta-feira 
(1º), quando foi publicada no Semanário Oficial do Município. 
 
Os equipamentos deverão obedecer às normas técnicas exigidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e a quantidade mínima será de duas câmeras por escola. O monitoramento eletrônico abrangerá o 
entorno e as instalações internas das unidades de ensino. As gravações ficarão armazenadas por um período 
ainda a ser regulamentado.  
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“As câmeras de segurança vão inibir a ação dos criminosos que furtam, danificam e vandalizam nossas 
escolas, causando prejuízos financeiros e pedagógicos ao município Além disso, serão muito importantes no 
combate contra o uso e a venda de entorpecentes nas proximidades dos prédios escolares”, comentou o 
prefeito interino. 
 
Outra lei 
Em junho de 2017, o então prefeito Dixon Carvalho (Progressistas) sancionou a Lei 3.559/2017, que também 
obriga o monitoramento eletrônico nas escolas públicas da cidade, bem como no  hospital municipal, centro 
de geriatria e centro de convivência dos idosos.  
 
Entretanto, mesmo a Câmara Municipal tendo derrubado o veto total do ex-prefeito ao projeto de autoria 
do vereador Fábio Valadão (PRTB), a norma foi publicada com um parágrafo (o 2º do Artigo 2º) e dois artigos 
(3º e 4º) vetados. 
 
O autor do projeto da nova lei de monitoramento nas escolas foi o vereador Du Cazellato (PSDB), que pediu 
afastamento da Câmara para se dedicar à campanha de candidato a prefeito na eleição suplementar de 1º 
de setembro.  
 
Foto: Reprodução/EPTV Campinas 
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DATA: 5/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: CONTAS APROVADAS 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2398 

 

 

 

TSE aprova contas eleitorais de Filhos da Fruta (PCdoB) 
 

Da Redação - 05/08/2019 16:08:29 

  
Nunca deixei de acreditar que a decisão seria essa, disse o vereador 
 

Na sentença, ministro afirma que motivo da desaprovação das contas 
do parlamentar “não se mostra razoável e proporcional” 
 
O ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu 
pela aprovação com ressalvas das contas eleitorais do vereador Manoel Barbosa de Souza, 
o Manoel Filhos da Fruta (PCdoB), referentes às eleições municipais de 2016. 
 
As contas haviam sido reprovadas pela Justiça Eleitoral de Paulínia, cuja decisão foi mantida 
pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo. O parlamentar, então, recorreu ao TSE, 
que derrubou a desaprovação, dia 1º deste mês.   
 
“Verifica-se que o fundamento para a desaprovação das contas foi a existência de uma única 
irregularidade, qual seja: a suposta ausência de comprovação da propriedade de um veículo 
cedido ao recorrente durante a sua campanha eleitoral”, afirma a sentença do ministro.   
 
Para o magistrado, a decisão das instâncias eleitorais inferiores fugiu da razoabilidade e 
proporcionalidade.  
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“Consoante anotado no acórdão impugnado, o certificado de registro e licenciamento de 
veículo referente ao ano de 2015 apresentado na prestação de contas do recorrente 
evidencia que a doadora era a proprietária do bem até então. Assim, ainda que o documento 
não seja de 2016, a desaprovação das contas sob o fundamento de que não há prova de 
sua propriedade, corroborado pelo argumento de que a doadora estava inscrita em 
programas sociais e que, portanto, haveria dúvida quanto à sua capacidade financeira, não 
se mostra razoável e proporcional”. 
 
Conclusão: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, com base no art. 36, § 7º, 
do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, para aprovar com ressalvas a prestação 
de contas do recorrente relativa às Eleições 2016”. 
 
Procurado pelo Correio, o vereador comentou a decisão do TSE. “No final, a verdade e a 
justiça sempre prevalecem. Nunca deixei de acreditar que a decisão seria essa, porque 
nossa campanha foi feita dentro da legalidade, e o resultado no TSE corrobora isso”. 
 
Foto: Arquivo   
 
 

 

 

 

        * MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
        DATA: 9/8/2019  

        VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA   

        PÁGINA: 4 
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DATA: 9/8/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: SEMANA JURÍDICA 
PÁGINA: 12 
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DATA: 9/8/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: SEMANA JURÍDICA 
PÁGINA: 2 
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DATA: 7/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2401 

 
 
 
 
 

Paulínia começa a substituir pastas de papel 
por prontuários eletrônicos 
 

Da Redação - 07/08/2019 13:08:42 

 

"há pouco mais de seis meses no cargo, conseguimos colocar em prática uma medida vital para a saúde", diz Loira 
 

A licitação que contratou a empresa para informatizar a saúde foi assinada pelo prefeito interino 
da cidade no final de junho 
 
No mínimo, os últimos dez orçamentos de Paulínia destinaram verbas para a informatização do sistema 
de saúde do município. Entretanto, a medida para mudar a gestão do setor, garantir a correta aplicação 
de seus recursos e, consequentemente, melhorar e muito a qualidade do atendimento à 
população, nunca saiu do papel. O dinheiro para informatizar uma área tão prioritária sempre foi 
remanejado para outros fins, e, por exemplo, as informações dos usuários da rede continuaram 
armazenadas precariamente em pastas. 
 
Após tantos anos, finalmente, a Prefeitura de Paulínia informa a informatização da saúde, iniciando pela 
Unidade Básica (UBS) do bairro Betel.  A licitação que contratou a empresa para realizar o serviço foi 
homologada pelo prefeito interino da cidade, Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), dia 26 de junho. A 
despesa está estimada em pouco mais de R$ 4 milhões, e, prevê também a informatização de outros 
setores públicos, bem como o cadastramento eletrônico de todos os moradores da cidade. 
De acordo com a prefeitura, a substituição das pastas de papéis por prontuários eletrônicos, além de 
agilizar a marcação de consultas, exames, entre outros procedimentos, resolverá a grande discrepância 
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entre o número de habitantes – cerca de 106 mil – e o número de cadastrados na saúde da cidade – mais 
de 250 mil. 
 
A digitalização dos dados dos usuários já começou e vai permitir identificar cadastros repetidos e 
desatualizados. “Existem unidades (básicas de saúde) com área de cobertura de 10 mil habitantes que 
têm 30 mil pastas, só para ter uma noção. A digitalização vai centralizar e organizar tudo, otimizando o 
processo de forma assertiva”, pontuou, por meio da assessoria de imprensa, o secretário de Saúde, Luís 
Carlos Casarin. 
 
No final do mês passado, a secretaria de saúde promoveu um encontro entre os responsáveis pelas UBSs 
e a equipe da empresa de tecnologia contratada, que esclareceu dúvidas e detalhes sobre o sistema 
Saúde Digital. “Realmente uma evolução sem precedentes”, afirmou Casarin. 
 
 “Como vereador cobrei várias vezes a informatização da saúde, mas a resposta de quem estava à frente 
do Executivo sempre foi a mesma: que estavam estudando o assunto, levantando isso, levantando 
aquilo. Os anos se passaram e nada de informatizar. Como prefeito interino, há pouco mais de seis meses 
no cargo, conseguimos colocar em prática uma medida vital para a saúde, que eles (os ex-prefeitos da 
cidade) passaram os mandatos estudando, saíram da prefeitura e não fizeram. E vamos em frente, a 
cidade não pode parar”, disse Loira (DC). 
 
O Correio pesquisou no site da Câmara Municipal e localizou requerimentos 
(550/2017, 224 e 435/2018 do vereador licenciado Loira cobrando do Poder Executivo a informatização 
da saúde. Nas três ocasiões, o governo do ex-prefeito Dixon Carvalho (Progressistas) respondeu que a 
medida estava sendo estudada pelos setores competentes.  
 
Foto: Arquivo/CP Imagem 
 
 

         * MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

         Prefeitura cria cartão com informações dos cidadãos e unifica serviços   
          DATA: 5/8/2019 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
          https://www.zatum.com.br/noticia/386/prefeitura-cria-cartao-com-informacoes-dos- 
        cidadaos-e-unifica-servicos-publicos 
 

      Primeiro dia do Cartão Viva Paulínia tem 500 cadastros 
          DATA: 6/8/2019 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
          https://www.zatum.com.br/noticia/391/primeiro-dia-do-cartao-viva-paulinia-tem-500- 
        cadastros 
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DATA: 9/8/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS  
PÁGINA: 14, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 8/8/2019  
VEÍCULO: ZATUM | ASSUNTO: DEBATE COM CANDIDATOS  
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/409/sindicato-e-zatum-farao-debate-com-os-
candidatos-as-a-prefeito 

 

 

Sindicato e Zatum farão debate com os 
candidatos (as) a prefeito 
 
Eleição suplementar será no dia 1º de setembro 
 
Por: Redação - Fonte: Raoni Zambi - 08/08/2019 - 16h33 - Atualizado há 18 horas 
 

 

Eleito irá administrar Paulínia até outubro de 2020 (Crédito: divulgação) 

 

O Sindicato dos Servidores Públicos de Paulínia e o Portal Zatum farão um debate, 

no dia 22 de agosto, uma quinta-feira, a partir das 19h, com os candidatos a prefeito 

de Paulínia na eleição suplementar, marcada para 1º de setembro. As assessorias 

dos nove prefeituráveis estão sendo comunicadas de forma oficial, por meio de carta, 

pelo sindicato. 

 

De acordo com a presidente da categoria, Claudia Pompeu, o objetivo é apresentar 

aos servidores públicos e população quais são as propostas dos prefeituráveis.  
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“Os funcionários públicos serão os responsáveis por aplicar as políticas públicas de 

quem for eleito. Por isso, é fundamental que saibamos como pensam os postulantes 

ao cargo de Chefe do Executivo. Além disso, a nossa comunidade também terá a 

oportunidade de conhecer algumas das ideias dos concorrentes”, explicou Claudia. 

 

As regras do debate estão sendo formuladas pela direção do sindicato e serão iguais 

para todos os participantes. Haverá a possibilidade de os candidatos levarem parte 

de sua assessoria. Antes do debate haverá uma reunião com o staf dos prefeituráveis 

em que as regras serão apresentadas e discutidas. 

 

Os candidatos são o atual prefeito em exercício Antonio Miguel Ferrari (DC), o Loira; 

Nani Moura (MDB); Du Cazellato (PSDB); Tuta Bosco (PPS); Capitão Cambuí (PSL); 

Coronel Furtado (PSC); Marcelo Barros (PSOL); Angela Duarte (PRTB) e Custódio 

Campos (PT). Na eleição municipal de 2016, o Sindicato dos Servidores Públicos de 

Paulínia também fez um debate com os candidatos daquele pleito. 

 

O Portal Zatum fará a transmissão ao vivo do evento,  com exclusividade, em sua 

página www.zatum.com.br e na 

fanpage https://www.facebook.com/zatumnoticias/. 
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DATA: 3/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/03/veja-o-raio-x-de-candidatos-a-prefeito-e-
vice-na-eleicao-suplementar/ 

 

 

 

Veja o raio X de candidatos a prefeito e 
vice na eleição suplementar 
 

Reportagem apresenta integrantes das chapas que concorrerão ao  
mandato-tampão em Paulínia que terminará no dia 31 de dezembro de 2020 

3 ago 2019 – 11h 

 

Eleição fora de época em Paulínia vai acontecer neste próximo dia 1º de setembro (Foto: Divulgação) 

 
Paulínia fará uma eleição fora de época no próximo dia 1º de setembro deste ano para escolher 
prefeito e vice-prefeito para um mandato-tampão até o dia 31 de dezembro de 2020. Nove chapas 
registraram candidaturas no Cartório Eleitoral e começam, oficialmente, a partir deste sábado (3), 
quando tem início a campanha eleitoral, a disputar seu voto. 

Veja abaixo o raio X de candidatos a prefeito e vice que disputarão a eleição suplementar em 
Paulínia. Todas as chapas tiveram representantes procurados para passar as informações para 
o Portal Paulínia 24 Horas Notícia, mas nem todas as forneceram até a publicação deste texto. 
Assim que responderem à redação, serão incluídas na reportagem. 



   RESUMO DA SEMANA  |  22 

 

  

Os candidatos a prefeito aparecem na reportagem por ordem alfabética dos nomes pelos quais são 
mais conhecidos na cidade. 

 
– Nome: Ângela Duarte 
– Cargo que concorre: prefeita 
– Partido: PRTB 
– Nome da coligação: não tem 
– Data de nascimento: 17 de março de 1967 
– Estado civil: divorciada 
– Quantidade de filhos: 2 
– Profissão: funcionária pública municipal 
– Atividade profissional: controle de infecção hospitalar no Hospital 
Municipal de Paulínia 

– Grau de instrução: superior completo 
– Bairro onde mora: Jardim América 
– Cargos públicos que ocupou: coordenadoria de programa de saúde escolar, assessoria jurídica, 
diretoria do Procon e vereadora entre 2013 e 2016. 
– Nascida na fazenda São Bento em Paulínia, funcionária publica municipal desde novembro de 
1993, concursada como auxiliar de enfermagem, formada em Direito desde 2005, pós-graduada em 
Direito Tributário, fui coordenadora de um programa de saúde escolar municipal, assessora jurídica, 
montei o Procon em Paulínia, do qual fui diretora, vereadora no mandato de 2013 a 2016, candidata a 
vice em 2016. Após as eleições do pleito de 2016 voltei a trabalhar no Hospital Municipal no 
controle de infecção hospitalar. 

 

– Nome: Paula Benites 
– Cargo que concorre: vice-prefeita 
– Partido: PRTB 
– Nome da coligação: não tem 
– Data de nascimento: 19 de outubro de 1976 
– Estado civil: casada 
– Quantidade de filhos: 1 
– Profissão: cirurgiã dentista 

– Atividade profissional: dentista 
– Grau de instrução: superior completo 
– Bairro onde mora: Jardim América 
– Cargos públicos que ocupou: nenhum 
– Moradora de Paulínia há mais de 25 anos, formada em odontologia, empresária e administradora 
da Clínica For Santé, em Paulínia; membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE); 
Membro da Sociedade Brasileira de Laser na Odontologia (Sobralo); pós-graduada na Universidade 
de Harvard; atua em odontologia integrativa. Exerce trabalho voluntariado há anos, atuando como 
voluntária para a Fundação Neemias, em Paulínia, com tratamento de laserterapia em pacientes 
oncológicos que estão em tratamento de radioterapia e quimioterapia. 
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– Nome: Capitão Cambuí 
– Cargo a que concorre: prefeito 
– Partido: PSL 
– Nome da coligação: não tem 
– Data de nascimento: 21 de janeiro de 1979 
– Estado civil: separado 
– Quantidade de filhos: Dois. Carol, de 8 anos, e Rafael, 6 
– Profissão: oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
– Atividade profissional: capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
– Grau de instrução: graduado em Bacharel em Ciências Policiais e Segurança 

Pública (Barro Branco) e Bacharel em Direito e Mestrado em Segurança Pública (Centro de Altos 
Estudos da Polícia Militar) 
– Bairro onde mora: bairro Morumbi 
– Cargos públicos que ocupou: 
1996 – Oficial da PM 
2000/2002 – Em Capão Redondo/SP – Polícia Militar do Estado de São Paulo 
2002/2014 – Comando de Policiamento do Interior 2, como Chefe da Agência de Inteligência 
De 2014/2018 – comandante da Polícia Militar de Paulínia 
De 2018 até o momento– Coordenador Operacional do 8º Batalhão da PM/Campinas 
– A Polícia Militar, onde ingressei seguindo os passos de minha mãe, me deu a formação acadêmica 
não apenas em segurança, mas também em Direito, gestão de conteúdo, logística e de pessoas. Por 
quatro anos exerci com orgulho o comando da 4ª Cia. da Polícia Militar de Paulínia, onde pude 
conhecer de perto os problemas da cidade que escolhi viver e criar meus filhos. Acredito que 
precisamos de uma administração pública séria, honesta, com organização, transparência e cuidado 
social. Tenho a vontade e a capacitação necessárias para fazer Paulínia ser conhecida não só por seus 
recursos financeiros, mas principalmente pela qualidade de vida que proporciona aos seus 
moradores. O povo quer mudanças, não dá mais para esperar. 

 
 

– Nome: Júlio César Peluque 
– Cargo a que concorre: vice-prefeito 
– Partido: PSL 
– Nome da coligação: não tem 
– Data de nascimento: 16 de abril de 1973 
– Estado civil: casado 
– Quantidade de filhos: 1. Juan, de 13 anos. 
– Profissão: Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
– Atividade profissional: instrutor do Programa Educacional de Resistência às 

Drogas (Proerd) 
– Grau de instrução – 2º grau completo 
– Bairro onde mora: bairro Santa Terezinha 
– Cargos públicos que ocupou: Desde 1997 na Polícia Militar do Estado de São Paulo 
– Nasci em Santa Cruz das Palmeiras, cresci em Itobi, onde aos 10 anos comecei a trabalhar como 
entregador de jornais. Em seguida trabalhei em lavouras da região até que, em 1997, ingressei na 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde estou até hoje. Aceitei o convite do Capitão Cambuí 
para me filiar ao PSL e, agora, com muita honra, para estar a seu lado na campanha a prefeito, como 
vice-prefeito de Paulínia. Vamos fazer um governo transparente, honesto e para todos, com muita 
atenção às necessidades da nossa população, obedecendo à ordem de prioridades já definidas pelos 
paulinenses: Educação, Segurança, Saúde e Habitação. Não dá mais para esperar. 
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– Nome: Custódio Campos 
– Cargo que concorre: prefeito 
– Partido: PT 

– Nome da coligação: não tem 
– Data de nascimento:17 de março de 1956 
– Estado civil: casado 
– Quantidade de filhos: 4 
– Profissão: administrador 
– Atividade profissional: aposentado 
– Grau de instrução: superior, bacharel em administração, curso de 

especialização em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 
Cursando Direito da FACP 
– Bairro onde mora: Santa Cecília 
– Cargos públicos que ocupou: 
1º vereador pelo PT em Paulínia de 2009 a 2012 
Vereador reeleito pelo PT de 2013 a 2016 
– Custódio Campos nasceu em Itirapina, de uma família unida. A mãe, a irmã e os filhos estão 
sempre com ele. Mudou para Paulínia com 13 anos. De origem humilde, trabalhou em padarias, 
pequenos comércios e por fim na CPFL, onde se aposentou. Iniciou ali sua vida de sindicalista, 
sempre lutando por direitos dos trabalhadores. O sindicalismo o levou ao PT e às eleições. Foi 
candidato a prefeito, em 2000, e depois se elegeu para dois mandatos de vereador. Morou no Monte 
Alegre I, onde tem amigos até hoje. Depois mudou para o bairro Santa Cecília. Tem quatro filhos do 
primeiro casamento. Hoje está casado com Vagna, advogada. Custódio Campos formou-se bacharel 
em Administração, fez curso de Gestão Pública e voltou há pouco à universidade onde estuda 
Direito. 
 

 
– Nome: Jucimara 
– Cargo que concorre: vice-prefeita 
– Partido: PT 
– Nome da coligação: não tem 
– Data de nascimento: 12 de janeiro de 1969 
– Estado civil: viúva 
– Quantidade de filhos: 2 
– Profissão: servidora pública desde 1996 
– Atividade profissional: agente operacional 
– Grau de instrução: superior incompleto. 

– Bairro onde mora: bairro João Aranha 
– Cargos públicos que ocupou: nunca ocupou cargo eletivo 
– Jucimara Conceição de Souza é a candidata pelo PT a vice-prefeita de Custódio Campos. É 

viúva e mora com os dois filhos no bairro João Aranha. Desde 1996 é servidora pública e esta é sua 
primeira candidatura. Exerce a função de agente operacional no laboratório do Hospital Municipal de 
Paulínia. Iniciou o curso superior de Educação Física, mas a responsabilidade com os filhos e o 
sustento da família a impediu de concluir esse sonho. Risonha, afável, Jucimara contribui com a 
candidatura de Custódio trazendo suas posições firmes e o conhecimento das dificuldades dos 
colegas servidores nos últimos anos. 
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– Nome: Du Cazellato 
– Cargo: prefeito 
– Partido: PSDB 
– Coligação: “Paulínia com Atitude” – PSDB/PL 
– Data de nascimento: 17 de julho de 1971 
– Estado civil: casado 
– Quantidade de filhos: 2 
– Profissão: empresário 
– Atividade profissional: empresário 
– Grau de instrução: Ensino Médio completo 

– Bairro onde mora: Santa Terezinha 
– Cargos públicos que ocupou: vereador nos mandatos 2013/2016 e 2017/2020; e prefeito interino 
no período de 7 de novembro de 2018 a 21 de janeiro de 2019 
– Nascido e criado em Paulínia, Du Cazellato é filho de ‘seo’ Anísio e Dona Maria Cazellato, 
comerciantes de longa data e moradores do bairro Betel. Casado há mais de 20 anos com Fernanda é 
pai de dois filhos. Foi vereador e quando esteve à frente da Presidência da Câmara, Du implantou 
medidas que economizaram mais de R$ 10 milhões e devolveu o dinheiro à Prefeitura. Nomeado 
prefeito, em apenas 70 dias, passou a administração da Pauliprev aos funcionários municipais, 
valorizou o funcionário público de carreira, não trouxe equipe de fora e trabalhou com pessoas que 
conhecem a cidade. A prioridade agora é melhorar a Saúde, Segurança, Educação e Emprego. Du 
Cazellato se considera administrador sério, eficiente, transparente e de atitude. 

 
 

– Nome: Sargento Camargo 
– Cargo: vice-prefeito 
– Partido: PSDB 
– Coligação: Paulínia com Atitude – PSDB/PL 
– Data de nascimento: 11 de novembro de 1967 
– Estado civil: casado 
– Quantidade de filhos: 5 
– Profissão: Policial Militar 
– Atividade profissional: sargento há 10 anos em Paulínia 

– Grau de Instrução: Ensino Médio completo 
– Bairro onde mora: bairro Calegaris 
– Cargos públicos que ocupou: não ocupou nenhum cargo público eletivo 
– Filho de ‘seo’ Paulo e Dona Josefina, Paulo Camargo Junior, o Sargento Camargo, é policial 
militar há quase 30 anos. Veio para Paulínia com 10 anos. Evangélico, casado com Joice Camargo, 
pai de 5 filhos e avô de 2 netos, começou a trabalhar criança como catador de sucatas. Entre um 
emprego e outro, a escola, a rotina e ajuda à sua família, mais de uma década se passou até entrar na 
PM, em 1990. É policial em Paulínia desde 2009 e repete um lema: “Que minha coragem seja maior 
que meu medo, e que minha força seja tão grande quanto minha fé”. Para ele, esse louvor exalta as 
qualidades que a cidade precisa: coragem para enfrentar desafios e obstáculos; fé para acreditar nos 
bons e nos justos; e força para colocá-la em ordem e cuidar das pessoas. 
 

 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  26 

 

  

– Nome: Tuta Bosco 
– Cargo que concorre: prefeito 
– Partido: PPS 
– Nome da coligação: Movimento Paulínia Cidadã – PPS/Avante 
– Data de nascimento: 15 de fevereiro de 1972 
– Estado civil: casado 
– Quantidade de filhos: 3. Leonardo, Lucas e Letícia 
– Profissão: Empresário 
– Atividade profissional: combustível 
– Grau de instrução: Ensino Médio completo 

– Bairro onde mora: bairro Boa Esperança 
– Cargos públicos que ocupou: não ocupou nenhum cargo público 
– Ademir Antônio Bosco é filho de Paulínia, estudou no colégio Porfírio da Paz e na Escola Flora. 
Aos 12 anos já mostrava vocação para os negócios e o empreendedorismo. Vendia o pão que a mãe 
fazia e foi sorveteiro para ajudar no sustento da casa. Nos anos 90, abriu a loja Tuta Som. De olho no 
futuro, viu uma grande oportunidade no ramo dos combustíveis, devido à demanda pela gasolina e 
diesel na Replan. Anos depois, apostou no etanol, que na época era um combustível pouco utilizado, 
mas, logo após a fabricação dos carros flex, ganhou o mercado brasileiro. Hoje possui uma empresa 
sólida na área de combustível e escolheu entrar na política para poder utilizar os conhecimentos 
como gestor e retribuir a Paulínia tudo o que a cidade proporcionou a ele. 
 

 
– Nome: Gustavo Yatecola 
– Cargo que concorre: vice-prefeito 
– Partido: Avante 
– Nome da coligação: Movimento Paulínia Cidadã – PPS/Avante 
– Data de nascimento: 1º de setembro de 1972 
– Estado civil: casado 
– Quantidade de filhos: 3 (três) - Gabriela, Thais e Davi 
– Profissão: médico 
– Atividade profissional: médico e empresário no segmento da Saúde 

– Grau de instrução: superior 
– Bairro onde mora: Jardim Europa 
– Cargos públicos que ocupou: vereador por dois mandatos 2008/2011 e 2012/2015 
– Gustavo Yatecola nasceu em Garça. De origem humilde e filho de professora, com muita batalha 
conseguiu entrar para a faculdade de medicina. Com ajuda de uma bolsa de estudos, formou-se na 
Universidade de Alfenas (MG). Começou a exercer a medicina em janeiro de 1999. É servidor 
público em Paulínia há duas décadas. Atende em postos de saúde e no Hospital Municipal, em turnos 
diurnos e noturnos. Em 1998, fundou a Clínica Marfim, que é voltada à Medicina do Trabalho. Por 
duas vezes foi vereador da nossa cidade, focando, principalmente, em melhorias na Saúde, Educação 
e Segurança. Acredita muito no potencial da nossa cidade, em especial do nosso povo, e sabe que é 
tempo de mudar Paulínia. 
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DATA: 8/8/2019  
VEÍCULO: G1  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/08/08/eleicao-em-paulinia-conheca-
o-perfil-de-cada-um-dos-nove-candidatos-a-prefeito.ghtml 

 

 

 
 

Eleição em Paulínia: conheça o perfil de cada um dos nove 
candidatos a prefeito 
Pleito para escolher o novo chefe do Executivo acontece no dia 1º de setembro. 
Município está com administração interina desde novembro do ano passado. 
Por G1 Campinas e Região 

08/08/2019 08h17  Atualizado há 3 horas 
 

 
Prédio da Prefeitura de Paulínia — Foto: Divulgação / Prefeitura de Paulínia 

A menos de 30 dias da eleição suplementar em Paulínia (SP), o G1 fez um perfil com 
informações sobre cada um dos nove candidatos a prefeito. Na sexta-feira (2), os 
pleiteantes ao cargo máximo do Executivo do município registraram as candidaturas no 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) e começaram a propaganda no sábado (3). O 
pleito acontece no dia 1 de setembro. 
Desde novembro de 2018, o município está com administração interina após a 
cassação de Dixon Carvalho (PP) e Sandro Caprino (PRB) por abuso de poder 
econômico em 2016. Clique aqui e confira todos os prazos e as regras do pleito no 
município, que acontece no dia 1 de setembro. 
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O vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido como Loira, exerce o cargo de prefeito de 
Paulínia desde janeiro. Ele foi eleito presidente da Câmara e reivindicou o cargo de 
chefe do Executivo, que era ocupado por Du Casellato (PSDB) desde novembro do ano 
passado.  
O tucano era o presidente do Legislativo à época da cassação de Dixon Carvalho e 
Sandro Caprino e assumiu a cadeira no dia 7 de novembro. 
Desde 2013, Paulínia vive em instabilidade política e teve 12 trocas de prefeito. Veja a 
linha do tempo das mudanças. 
As informações sobre os candidatos foram obtidas no Tribunal Regional Eleitoral e com 
as assessorias de cada um.  
 
Confira abaixo todos os detalhes, em ordem alfabética. 
Ângela Duarte (PRTB) 

 

Ângela Duarte (à dir.), candidata à Prefeitura de Paulínia, ao lado da candidata a vice Paula Benites — 
Foto: Imprensa/Ângela Duarte 

 Coligação: chapa pura 
 Local de nascimento: Paulínia (SP) 
 Idade: 52 anos 
 Ocupação: funcionária pública 
 Vice: Paula Benites (PRTB) 

 
Ângela Duarte é auxiliar de enfermagem concursada e atualmente trabalha no Hospital 
Municipal de Paulínia na área de controle de infecção hospitalar. A candidata do PRTB 
à prefeitura foi vereadora na legislatura de 2013 a 2016 e dirigiu o Procon do município. 
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Capitão Cambui (PSL) 

 

Capitão Cambui (à esq.), candidato à Prefeitura de Paulínia, ao lado do candidato a vice Cabo Julio Cesar 
— Foto: Imprensa/Capitão Cambuí 

 Coligação: chapa pura 
 Local de nascimento: Pitangueiras (SP) 
 Idade: 40 anos 
 Ocupação: policial militar 
 Vice: Cabo Julio Cesar (PSL) 
 
Escolhido do PSL para tentar governar Paulínia, Capitão Cambuí é policial militar e 
comandou a 4ª cia da corporação do município. O candidato nunca teve cargos no 
Legislativo e no Executivo e se inspirou na família para ser policial, já que sua mãe 
é PM da reserva. 
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Coronel Furtado (PSC) 

 
Coronel Furtado (à dir.), candidato à Prefeitura de Paulínia, ao lado do candidato a vice Kielson 
Prado — Foto: Imprensa/Coronel Furtado 

 Coligação: Ordem e Progresso em Paulinia - PSC/PMB 
 Local de nascimento: São Paulo 
 Idade: 63 anos 
 Ocupação: policial militar da reserva e servidor público estadual 
 Vice: Kielson Prado (PMB) 

 
Integrante da reserva da Polícia Militar, coronel Furtado tem carreira como instrutor de 
armas, além de oferecer treinamentos ao exército israelense. O candidato do PSC na 
corrida à Prefeitura também assumiu o cargo de secretário de Segurança em Paulínia e 
Sumaré (SP). 
 
Custódio Campos (PT) 

 

Custódio Campos, candidato à 
Prefeitura de Paulínia, ao lado da 
candidata a vice Jucimara de Souza — 
Foto: Imprensa/Custódio 
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 Coligação: chapa pura 
 Local de nascimento: Itirapina (SP) 
 Idade: 63 anos 
 Ocupação: servidor público aposentado 
 Vice: Jucimara de Souza (PT) 

 
Custódio Campos é formado em administração de empresas e gestão pública, e 
atualmente cursa direito. Eleito pelo PT para disputar o pleito, o candidato, que tem 
carreira como servidor público, também foi vereador em Paulínia por dois mandatos. 
 
 
Du Cazellato (PSDB) 
 

 

Du Cazellato (à esq.), candidato à Prefeitura de Paulínia, ao lado do candidato a vice Sargento Camargo 
— Foto: Imprensa/Du Cazellato 

 Coligação: Paulínia com Atitude - PSDB/PL 
 Local de nascimento: Campinas (SP) 
 Idade: 48 anos 
 Ocupação: vereador 
 Vice: Sargento Camargo (PSDB) 

 
Du Cazellato exerce atualmente o seu 2º mandato como vereador de Paulínia. O 
candidato foi eleito presidente do Legislativo para o biênio 2017-2018 e assumiu a 
prefeitura após a cassação de Dixon Carvalho, em novembro do ano passado. Ele ficou 
no cargo por 70 dias. 
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Loira (DC) 

 
Loira, candidato à Prefeitura de Paulínia, ao lado do candidato a vice Palito — Foto: Imprensa/Loira 

 Coligação: Aqui o trabalho não para - DC/PROS 
 Local de nascimento: Campinas (SP) 
 Idade: 59 anos 
 Ocupação: prefeito 
 Vice: Palito (PROS) 
  

Loira é prefeito de Paulínia desde janeiro de 2019. O candidato do Democracia Cristã 
exercia o cargo de vereador e foi eleito presidente da Câmara em dezembro de 2018. 
Como a cidade já estava com administração interina, ele assumiu após decisões 
judiciais. 
 
Marcelo Barros (PSOL) 

 
Marcelo Barros, candidato à Prefeitura de Paulínia, ao lado da candidata a vice Rose Abreu — Foto: 
Imprensa/Marcelo Barros 

 Coligação: chapa pura 
 Local de nascimento: Campinas (SP). 
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 Idade: 38 anos 
 Ocupação: jornalista e redator 
 Vice: Rose Abreu (PSOL) 

 
Marcelo Barros estudou jornalismo, filosofia e gestão pública. O candidato do PSOL 
atuou por 3 anos no Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência e foi professor 
na rede pública estadual. Atualmente, trabalha como fotógrafo e na produção de 
conteúdo para redes digitais. 
 
Nani Moura (MDB) 

 

Nani Moura, candidata à Prefeitura de Paulínia, ao lado do candidato a vice Cícero Brito — Foto: 
Imprensa/Nani Moura 

 Coligação: chapa pura 
 Local de nascimento: Paulínia (SP) 
 Idade: 30 anos 
 Ocupação: empresária 
 Vice: Cícero Brito (MDB) 
 
Nani Moura foi presidente do PPS em Sumaré e esteve à frente do Departamento de 
Água e Esgoto do município. A candidata do MDB à Prefeitura é esposa de Edson 
Moura, prefeito de Paulínia por três mandatos: de 1993 a 1996, e de 2001 a 2008. 
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Tuta (PPS) 

 

Tuta (à dir.), candidato à Prefeitura de Paulínia, ao lado do candidato a vice Gustavo Yatecola — Foto: 
Imprensa/Tuta 

 Coligação: Movimento Paulínia Cidadã - PPS/Avante 
 Local de nascimento: Campinas (SP) 
 Idade: 47 anos 
 Ocupação: Empresário 
 Vice: Gustavo Yatecola (Avante) 
 
Escolhido pelo PPS para concorrer ao pleito, Tuta Bosco é empresário e nunca ocupou 
nenhum cargo público. O candidato foi proprietário de uma loja de som e atualmente 
tem uma empresa no ramo de combustíveis. 
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DATA: 4/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ PLANO DE GOVERNO  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/index.php?pg=noticia&p=2397 

 
 
 
 
 

O que os candidatos a prefeito de 
Paulínia estão prometendo no papel 
 
Da Redação - 04/08/2019 19:08:11 
 

 

Alguns concorrentes prometem agendas contra corrupção 
 

Justiça Eleitoral disponibiliza os primeiros planos de governo e cinco prefeituráveis prometem cumprir 
mais de 600 medidas em várias áreas 
 

Em sua página na internet, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já disponibilizou para consulta pública 
os planos de governo de cinco dos nove candidatos que disputarão a eleição suplementar para 
prefeito de Paulínia, dia 1º de setembro: Rafael Cambuí Mesquita Santos, o Capitão Cambuí (PSL), 
Ronaldo Pontes Furtado, o Coronel Furtado (PSC), Ednilson Cazellato, o Du Cazellato (PSDB), Marcelo 
Silva de Barros, o Marcelo Barros (PSOL) e Ademir Antonio Bosco, o Tuta Bosco (Cidadania). 

As propostas dos candidatos são voltadas para as áreas de saúde, educação, segurança, transportes, 
esporte e lazer, cultura, turismo e eventos, gestão pública, promoção e inclusão social, emprego e 
renda, planejamento, meio ambiente, habitação, desenvolvimento econômico, finanças, contas 
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públicas, servidores públicos, combate às drogas, combate à corrupção, proteção e direitos dos 
animais. Ao todo, eles registraram na Justiça Eleitoral mais de 600 medidas.  

O Correio analisou as medidas colocadas no papel pelos candidatos para as áreas públicas mais 
sensíveis do município, atualmente: saúde, educação, segurança e mobilidade urbana/trânsito. No 
entanto, vale destacar que, pela primeira vez, o tema corrupção aparece de maneira explícita em 
programas de candidatos à Prefeitura de Paulínia. Se eleito, Coronel Furtado (PSL) promete 
implantar uma “Controladoria Geral Anticorrupção”. Em eventual governo, Capitão Cambuí (PSL) 
promete “combate à corrupção e rigoroso controle das contas públicas”. Já o candidato Tuta 
(Cidadania) pretende “combater a corrupção com sistemas inteligentes de fiscalização”. 

Além de listar as principais propostas dos candidatos para a saúde, educação, segurança e 
mobilidade urbana/trânsito, o Correio disponibiliza os links para você conhecer o plano completo de 
cada candidato. Confira abaixo. Divulgaremos os planos de governo dos candidatos a prefeito pelo 
MDB (Nani Moura), PRTB (Angela Duarte), DC (Loira) e PT (Custódio Campos) assim que os 
documentos estiverem disponíveis no site do TSE. 
 
Capitão Cambuí (PSL) 
Saúde 
 - Gestão efetiva da distribuição de medicamento. 
- Modernizar e integrar os sistemas de atendimento das UBSs. 
- Dar agilidade na marcação de exames e implantar a central de agendamento. 
 
Educação 
- Fortalecer a atuação das escolas infantis. 
- Implementar escolas de ensino fundamental séries iniciais em período integral. 
- Implementar a Escola Técnica de Paulínia em parceria com o Sistema S. 
 
Segurança 
- Aumentar o efetivo da GMP e otimizar os equipamentos. 
- Promover campanhas municipais de segurança no trânsito, visando transformar a cidade em 
modelo nacional de trânsito seguro. 
- Implantar sistemas de monitoramento em toda cidade. 
 
Mobilidade Urbana/Trânsito 
- Viabilizar a adequação de acesso e inversão da mão de direção do viaduto sobre a Rodovia “Prof. 
Zeferino Vaz” altura do km 129. 
- Promover campanhas municipais de segurança no trânsito, visando transformar a cidade em 
modelo nacional de trânsito seguro. 
 
CLIQUE AQUI e veja programa completo de governo 
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Coronel Furtado (PSC) 
Saúde 
- Auditoria nas contas e nos contratos. 
- Plano de eficiência no combate às fraudes, perdas financeiras e desvios diversos. 
- Digitalização dos processos para aprimorar a gestão administrativa e estratégias dos agentes da 
rede de saúde pública. 
 
Educação 
- Aumentar o número de vagas na Educação Infantil para crianças de zero a cinco anos.  
- Investir na Educação do contraturno, em área especial, para a prática de esportes e atividades 
culturais. 
- Proporcionar educação pública profissional e tecnológica dentro de referenciais de excelência, 
visando o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do município. 
 
Segurança 
- Captação de recursos para aparelhamento e aperfeiçoamento do efetivo e capacitação 
socioeducativa emocional para os policiais. 
- Melhorar iluminação e policiamento dos bairros. 
- Monitoramento eletrônico das fronteiras do município (entradas e saídas). 
 
Mobilidade Urbana/Trânsito 
- Criar e ampliar cursos de aperfeiçoamento para todos envolvidos no trânsito. 
- Investir em campanhas para a criação de valores na sociedade, pautados no respeito às leis e na 
proteção à vida, em especial dos mais frágeis. 
- Investir em campanhas educativas permanentes que abordem os principais fatores de risco no 
trânsito: álcool, velocidade excessiva, avanço de sinal e desrespeito ao pedestre e aos ciclistas. 
 
CLIQUE AQUI e veja programa completo de governo 
 
Du Cazellato (PSDB)  
Saúde 
- Reparar e revitalizar os prédios das unidades de saúde, readequando-os, quando necessário, de 
acordo com as normas de acessibilidade. 
- Garantir a adequada manutenção periódica dos prédios das unidades de saúde, bem como dos 
seus móveis e equipamentos, realizando melhorias quando necessárias. 
- Fortalecer a atenção básica em saúde melhorando o atendimento nas unidades básicas de saúde, 
através de investimentos direcionados a este nível de atenção à saúde. 
 
Educação 
- Realizar um estudo sobre o papel da União e do Estado na educação do município, incluindo as 
fontes de financiamento da educação.  
- Reparar e revitalizar os prédios escolares que necessitam de intervenção, modernizando as 
estruturas e, quando necessário, readequando-as, de acordo com as normas de acessibilidade. 
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- Garantir a adequada manutenção periódica dos prédios escolares, bem como a dos seus móveis e 
equipamentos, realizando melhorias quando necessárias. 
 
Segurança 
- Reforçar a integração das forças policiais do Município (Guarda Municipal e Polícias Civil e Militar).  
- Ampliar o serviço de inteligência, implementando novas tecnologias.  
- Dar continuidade ao Programa Guarda nas Escolas, ampliando o Combate as Drogas. 
 
Mobilidade Urbana/Trânsito 
- Realizar um estudo, juntamente com a concessionária, objetivando desafogar o trânsito no viaduto 
sobre a Rodovia SP 332 (acesso à estrada da Rhodia). 
- Terminar a obra da construção da ponte sobre a ferrovia da estrada da Rhodia. 
- Priorizar a construção da ponte de acesso para a região do João Aranha. 
 
CLIQUE AQUI e veja programa completo de governo 
 
Marcelo Barros (PSOL) 
Saúde 
- Humanização do atendimento e implementação de uma ótica preventiva, com programas, em 
parceria com comunidade e outras esferas de governo, no sentido da promoção de uma vida 
saudável.  
- Implementar a informatização da saúde, com georreferenciamento, para coleta de dados, 
fiscalização e planejamento de ações, de forma a prever demandas e atuar preventiva ou 
corretivamente, desde o primário nas recepções e farmácias dos postos de saúde até a necessidade 
de aquisição de insumos e equipamentos e criação de projetos específicos para situações 
emergenciais.  
- Auditoria do hospital municipal, verificando-se os contratos de ampliação e a razão de não haver 
pleno atendimento. 
 
Educação 
- Incentivar a gestão democrática das escolas, fortalecendo seus conselhos e aumentando 
a interação entre família e escola.  
- Disponibilizar um formulário padrão para coleta e processamento de informações dos educandos, 
permitindo traçar um perfil abrangente e facilitando a elaboração das estratégias de trabalho.  
- Aplicação e revisão do Plano Municipal de Educação por meio da criação do Fórum Municipal de 
Educação, com apoio ao Conselho Municipal de Educação. 
 
Segurança 
- Guarda Civil Municipal que esteja voltada à população, em seu sentido educativo, com 
desenvolvimento de atividades de prevenção junto às escolas; - 
- Bases de segurança em diversos pontos da cidade, sob o prisma da Guarda Comunitária e popular, 
sem viés militarista.  
- Sistema especial monitoramento em regiões escolares.  
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Mobilidade Urbana/Trânsito 
- Construção de estruturas cicloviárias, ciclofaixas, bicicletários e programas de aluguel de bicicletas, 
fomentando a micromobilidade no município.  
- Padronização em calçadas e passeios, propiciando maior qualidade do deslocamento a pé e dando 
condições de segurança e construindo uma cidade igualmente acessível. 
- Remodelar o esquema de trânsito na região dos bairros Jardim Calegaris e Jardim Fortaleza, 
especialmente na Avenida dos Expedicionários. 
 
CLIQUE AQUI e veja programa completo de governo 
 
Tuta (Cidadania) 
 
Saúde 
- Aperfeiçoamento do centro de reabilitação. 
- Aprimoramento das campanhas institucionais de saúde. 
- Fortalecer o atendimento nas mais diversas especialidades. 
 
Educação 
- Reduzir o déficit de vagas na educação infantil (creche). 
- Investir na formação de professores e profissionais de educação a fim de melhorar a qualidade do 
ensino de Paulínia. 
- Fortalecer os conselhos escolares, garantindo a participação efetiva da comunidade e dos pais, 
professores e alunos na gestão escolar. 
 
Segurança 
- Criação de concurso para guarda municipal. 
- Aquisição de novas viaturas. 
- Aquisição de armas e equipamentos de comunicação. 
 
Mobilidade Urbana/Trânsito 
- Melhorar as calçadas da cidade. 
- Investir em passarelas em locais de grande movimentação. 
- Construção da nova ponte de acesso à cidade. 
 
CLIQUE AQUI e veja programa completo de governo 
 
Fotos: TSE/Divulgação 
Arte: Correio 
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DATA: 5/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ PLANO DE GOVERNO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/index.php?pg=noticia&p=2399 

 

 
 

O que os candidatos a prefeito de Paulínia 
estão prometendo no papel – última parte 
 

Da Redação - 05/08/2019 19:08:45 

 

Propostas foram apresentadas junto com os pedidos de registro de candidaturas 
 

Justiça Eleitoral disponibiliza os últimos planos de governo e quatro prefeitáveis 
prometem cumprir mais de 180 medidas em várias áreas 
 
Nesta segunda-feira (5), a Justiça Eleitoral disponibilizou os últimos quatro planos de governo dos 
candidatos à eleição suplementar para prefeito de Paulínia, marcada para 1º de setembro: Ângela 
Maria Duarte, a Ângela Duarte, (PRTB), Custódio Campos de Oliveira, o Custódio Campos (PT), 
Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), e Daiane Cristina da Silva, a Nani Moura (MDB), que, juntos, 
apresentaram mais de 180 medidas.  
  
As propostas dos candidatos são voltadas para as áreas de saúde, educação, segurança, 
transportes, esporte e lazer, cultura, turismo e eventos, gestão pública, promoção e inclusão social, 
emprego e renda, planejamento, meio ambiente, habitação, desenvolvimento econômico, finanças, 
contas públicas, servidores públicos, combate às drogas, combate à corrupção, proteção e direitos 
dos animais.  
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O Correio analisou as medidas colocadas no papel pelos candidatos para as áreas públicas mais 
sensíveis do município, atualmente: saúde, educação, segurança e mobilidade 
urbana/trânsito.  Além de listar as principais propostas dos candidatos para essas áreas, 
o Correio disponibiliza os links para você conhecer o plano completo de cada um deles.  Confira 
abaixo.  
 
Angela Duarte (PRTB) 
 
Saúde 
 - Desenvolvimento forte na área da saúde pública, especialmente no atendimento de 
urgência/emergência, hospital, UBS e pronto atendimento, otimizar as realizações de cirurgias 
eletivas, realizações de exames e colocar as enfermarias fechadas em funcionamento. Priorizar a 
reposição de remédios e equipamentos. 
 
Educação 
- Desenvolvimento forte na área da Educação na criação de vagas, investimento em aperfeiçoamento 
de profissionais e integração escola comunidade. 
 
Segurança 
- Investir na segurança pública no sentido de integração das polícias, bem como auxiliar nas 
estruturas para o bom trabalho dos profissionais. 
 
Mobilidade Urbana/Trânsito 
- Atuar de forma rápida e eficiente na mobilidade urbana quanto ao transporte público quanto à 
segurança e conforto aos usuários. 
 
CLIQUE AQUI e veja programa completo de governo 
 
Custódio Campos (PT) 
 
Saúde 
- Medicina preventiva: Implantar projeto de mutirão da saúde para atendimento nas casas. 
- Analisar criticamente junto com os departamentos os fluxos da saúde para agilizar e melhorar o 
atendimento da população. 
- Manter a regularidade dos medicamentos na farmácia da UBS. 
 
Educação 
- Implantar atividades de lazer e recreação nas escolas municipais nos períodos de férias escolares, 
com equipes especializadas para atender as mulheres trabalhadoras. 
- Nenhuma sala de aula sem professor. 
- Valorização do profissionalizante. 
 
Segurança 
Não consta propostas para a área. 
 
Mobilidade Urbana/Trânsito 
- Estudo de rota alternativa para acesso à região do João Aranha e São José para desafogar o 
trânsito sobre a ponte do rio Atibaia. 
- Programa de ampliação de ciclovias. 
- Programa de criação e ampliação de rotas interbairros. 
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CLIQUE AQUI e veja programa completo de governo 
 
Loira (DC) 
 
Saúde 
- Implantar o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 
- Implantar o Programa Primeira Infância Melhor. 
- Implantação de um Hospital da Mulher. 
 
Educação 
- Regulamentar as Escolas Infantis. 
- Valorizar os professores e trabalhadores da educação, respeitando seus direitos e liberdade de 
expressão. 
- Incluir no currículo escolar uma disciplina de Empreendedorismo para jovens. 
 
Segurança 
- Firmar convênio com a Secretaria de Segurança Pública para implantação da Delegacia da Mulher. 
 
Mobilidade Urbana/Trânsito 
- Criar o Plano de Obras de recuperação da infraestrutura urbana sobretudo a construção da ponte 
do rio Atibaia.  
 
CLIQUE AQUI e veja programa completo de governo 
 
Nani Moura (MDB) 
 
Saúde 
- Melhorias em todos os departamentos da saúde. 
 
Educação 
- Educação Integral. 
-Merenda de melhor qualidade. 
- Realização do ENEP – Educação condicionada para educadores. 
 
Segurança 
- Reativação dos portais. 
- Ronda Escolar. 
- Programa de proteção as mulheres.  
 
Mobilidade Urbana/Trânsito 
- Projeto, licitação e execução da nova ponte rio Atibaia. 
- Novo sistema de transporte coletivo. 
 
CLIQUE AQUI e veja programa completo de governo 
 
CLIQUE AQUI e conheça os planos dos outros candidatos 
 
Fotos: Divulgação/TSE 
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DATA: 2/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ CUSTO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/02/eleicao-suplementar-de-1o-de-
setembro-em-paulinia-vai-custar-r-133-mil/ 

 
 
 

 
 

Eleição suplementar de 1º de setembro em 
Paulínia vai custar R$ 133 mil 
 

Dinheiro público será repassado pelo TSE; as nove chapas aprovadas 
em convenção registraram seus candidatos no Cartório Eleitoral 

2 ago 2019 – 22h44 

 

TSE fará repasse do dinheiro público para a realização da eleição fora de época em Paulínia (Foto: Divulgação)   

A eleição suplementar de 1º de setembro em Paulínia vai custar R$ 133 mil do dinheiro público. A 
previsão é do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE). Na noite desta sexta-feira (2), 
terminou o prazo para as inscrições de candidaturas. As nove chapas aprovadas nas convenções 
partidárias realizadas no final do mês passado solicitaram registro no Cartório Eleitoral de Paulínia. 

A eleição suplementar na cidade será realizada para um mandato-tampão que vai até o dia 31 de 
dezembro de 2020. Ela vai ocorrer por causa da cassação do prefeito Dixon Carvalho (PP) e de seu 
vice Sandro Caprino (PRB) por abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2016. Desde 
novembro do ano passado, Paulínia é comandada por prefeitos interinos. 

De acordo com TRE, a realização da eleição fora de época em Paulínia terá um custo previsto de R$ 
133.213,09. Os gastos serão com alimentação de mesários e colaboradores; procedimentos relativos 
ao pleito que envolvem transporte de mídias; mão de obra; vistoria e manutenção dos locais de 
votação. Esse dinheiro será repassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao TRE-SP. 
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Após o fim do período para as inscrições de candidaturas, começou o período para pedidos de 
impugnações e julgamentos dos registros das chapas. O prazo final para a decisão final da Justiça 
Eleitoral sobre essas questões devem sair até o próximo dia 12. Entre este sábado (3) e o dia 31, os 
candidatos já podem fazer propaganda eleitoral, como carreatas, comícios e carros de som. 

Quem são os candidatos 
– PRTB 

 Ângela Duarte e Paula Benites. 
 

– PSL 
 Capitão Cambuí e Júlio César Peluque. 

 
– PSC e PMB 

 Coronel Furtado e Kieson Prado. 
 

– PT 
 Custódio Campos e Jucimara Sousa. 

 
– PSDB e PL 

 Du Cazellato e Sargento Camargo. 
 

– DC e PROS 
 Loira e Palito. 

 
– PSOL 

 Marcelo Barros e Rose Abreu. 
 

– MDB e PTB 
 Nani Moura e Cícero Brito. 

 
– PPS e PSD 

 Tuta e Gustavo Yatecola. 
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DATA: 7/8/2019  | 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   
ASSUNTO: LEI/ SAÚDE/ EDUCAÇÃO   
PÁGINA: 3 
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DATA: 8/8/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
PÁGINA: 8 
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DATA: 8/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/08/paulinia-tem-11-casos-suspeitos-de-
sarampo-tres-so-no-monte-alegre/ 

 

 
 

 
 

Paulínia tem 11 casos suspeitos de sarampo; três só no 
Monte Alegre 
 
Secretaria Municipal de Saúde recomenda que quem ainda não se imunizou contra a 
doença deve se vacinar em uma UBS da cidade 

8 ago 2019 – 5h30 

 

Profissional da Saúde prepara dose de vacina contra o sarampo para imunizar criança (Foto: Divulgação) 

Paulínia investiga 11 casos suspeitos de sarampo de janeiro até esta quarta-feira (7). Nenhum 
desses casos foi confirmado até agora. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que quem não 
tomou a vacina contra a doença procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade para 
garantir sua imunização. 

Os casos suspeitos de sarampo em Paulínia estão espalhados por vários bairros: 
 um no São José; 
 um no João Aranha; 
 um no Jardim Amélia; 
 um no Morumbi; 
 três no Monte Alegre; 
 um no Flamboyant; 
 um no Bom Retiro; 
 um no Jardim Europa; 
 e um em Betel. 
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Conforme a Prefeitura, a Vigilância Epidemiológica tem identificado as ocorrências suspeitas de 
sarampo, além de quem manteve contato com a pessoa doente, e realizado o bloqueio vacinal. 
Não foi informado o perfil dos doentes investigados em Paulínia, se são homens, mulheres, 
crianças ou bebês. 
 
Em 2018, foram registrados quatro casos suspeitos de sarampo em Paulínia, segundo a Prefeitura. 
Um em julho e os demais em agosto. Nenhuma das investigações do ano passado se confirmou, 
assim como até agora em 2019. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde orientou que quem não foi imunizado contra sarampo deve 
manter a caderneta de vacinação em dia. “Temos estoque para essa demanda de rotina. Os postos 
vacinam até as 16h”, informou. “Os maiores, como o do Centro I e II, São José, Planalto e Monte 
Alegre, aplicam a vacina até as 18h.” 
 

Na região, 10 pessoas contraíram a doença e outras 42 estão em investigação neste ano: 
 Paulínia – nenhum confirmado e 11 suspeitos; 
 Americana – um confirmado e nenhum suspeito; 
 Campinas – quatro confirmados e um suspeito; 
 Hortolândia – um confirmado e cinco suspeitos; 
 Indaiatuba – dois confirmados e 17 suspeitos; 
 Jaguariúna – um confirmado e nenhum suspeito; 
 Sumaré – um confirmado e oito suspeitos. 
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DATA: 7/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: CAPA E A5 
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    * MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
    Justiça obriga casal vegano a regularizar vacinação do filho 
     DATA: 6/8/2019 | VEÍCULO: A CIDADE ON| PÁGINA:    
     https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/regiao/NOT,0,0,1439192,justica+obriga+  
     casal+vegano+a+regularizar+vacinacao+do+filho.aspx 
 

   Justiça obriga que pais “veganos” de Paulíni vacinem o filho 
     DATA: 6/8/2019 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS | PÁGINA:    
     https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/08/justica-obriga-que-pais-veganos-de-paulinia- 
     vacinem-o-filho/ 
 

   Justiça obriga pais a vacinarem filho de 3 anos em Paulínia 
     DATA: 8/8/2019 | VEÍCULO: VEJA SÃO PAULO | PÁGINA:    
     https://vejasp.abril.com.br/cidades/justica-obriga-pais-vacinarem-filho-paulinia/ 
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DATA: 9/8/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 11, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 7/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: TRÂNSITO; MORTE NA SP-332 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/07/zeferino-vaz-tem-a-segunda-morte-por-
atropelamento-em-15-dias/ 

 
 

 
 

 

Zeferino Vaz tem a segunda morte por atropelamento em 15 dias 
 

Agora acidente aconteceu perto do bairro Betel; homem foi atingido por um 
caminhão ao tentar atravessar a pista sentido Campinas 

7 ago 2019 – 9h11 

 

Imagem de câmera de segurança da Zeferino Vaz registra acidente perto de Betel (Foto: Reprodução) 
 
A Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) registrou o segundo atropelamento com morte em 
apenas 15 dias no trecho que corta Paulínia. Desta vez o acidente aconteceu perto do bairro 
Betel e a vítima é um homem. 
 
O atropelamento aconteceu no Km 119, na pista sentido Campinas, por volta das 17h desta 
segunda-feira (5). O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser acionado e a pousar na 
rodovia, mas a vítima morreu no local do atropelamento. 
 
Segundo o que testemunhas contaram à polícia, o homem, que não teve a identidade revelada, 
tentava atravessar a rodovia quando foi atropelado por um caminhão. O acidente, no horário de 
pico, causou congestionamento de seis quilômetros durante uma hora. 
 
O atendimento à vítima foi feito por viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros e da 
Concessionária Rota das Bandeiras, que administra o Corredor Dom Pedro de rodovias, que 
inclui a Zeferino Vaz. O trânsito voltou ao normal naquele trecho por volta das 19h. 
 
No último dia 22, Jaqueline Pereira, de 22 anos, morreu atropelada ao tentar atravessar a 
Zeferino Vaz, às 5h50, na altura do Km 127+500, no bairro Boa Esperança. Ela teria tentado 
cruzar a rodovia para ir ao trabalho, mas foi atingida por uma ambulância da Prefeitura de Artur 
Nogueira, na pista sentido Campinas. 
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DATA: 8/8/2019  
VEÍCULO: RÁDIO CBN  
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/08/diarista-tem-carro-apreendido-pela-emtu-
por-dar-carona-a-colegas-de-trabalho/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diarista tem carro apreendido pela EMTU por dar 
carona a colegas de trabalho 

 
 
ÁUDIO: 

A carona, tão incentivada na atualidade nos grandes centros urbanos, acabou se transformando em 
grande transtorno para a diarista Dulcineia Antunes de Sousa Oliveira. 

Ela mora em Paulínia e trabalha como diarista em um condomínio no Distrito de  Barão Geraldo. 
A trabalhadora costuma dar carona para outras diaristas que fazem o mesmo percurso. 

Na última quarta-feira, ela foi parada em uma blitz na Estrada da Rhodia quando seguia para o 
trabalho. Por estar transportando outras duas colegas, foi taxada como motorista de transporte de 
passageiro. A mulher explica que foi tratada como criminosa pelo agente fiscal da EMTU que agiu 
de forma intimidatória. 

A médica Priscila Franchini, para quem a diarista presta serviços , foi até o local da ocorrência e 
ficou inconformada com a arbitrariedade do fiscal. 
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O advogado, André Porto assumiu o caso e a primeira medida, segundo ele, será entrar com 
mandado de segurança contra a presidência da EMTU para reaver o veículo da diarista. 
Posteriormente ele explicou que poderá ingressar com outra ação por entender que houve abuso 
de poder durante a autuação. 

Em nota, a EMTU informou que: 

“A senhora Dulcinéia Antunes de Souza Oliveira teve seu veículo apreendido por executar serviço 
de transporte coletivo de passageiros de forma irregular. 

No momento da fiscalização quatro passageiras foram entrevistadas pelo fiscal e afirmaram que a 
motorista cobrava o valor de R$ 4 de cada uma. A EMTU/SP já atendeu o advogado da condutora 
e permanece à disposição para os esclarecimentos que forem necessários. A cidadã pode recorrer 
da multa e apreensão do veículo por vias judiciais. 

Sobre a conduta dos agentes, a equipe é devidamente treinada e orientada para atuar com respeito 
aos cidadãos e à legislação. O comportamento do fiscal relatado na reclamação será averiguado. 

A EMTU/SP faz regularmente fiscalizações nas principais vias da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) para acompanhar a operação das linhas intermunicipais e coibir o transporte não 
autorizado, realizado por ônibus rodoviários, micro-ônibus, automóveis particulares, entre outros. 

O objetivo é garantir a segurança dos passageiros, por meio de um serviço regulamentado e 
operado com veículos devidamente inspecionados por esta empresa.”
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 2 a 8/8/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara de Paulínia sedia Semana Jurídica nos dias 12 e 13 de agosto  
8 de agosto de 2019  

O Plenário da Câmara recebe nas próximas segunda e terça-feira (12 e 13/8), a partir das 19h30, a 
10ª edição da Semana Jurídica, direcionada a profissionais e estudantes de Direito de toda a região. 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até domingo (11/8) no site da Prefeitura. Confira a 
programação […] 

 

 

Professor Nota 10 de Paulínia é homenageado pela Câmara Municipal  
8 de agosto de 2019  

A Câmara Municipal de Paulínia homenageou, durante a 14ª sessão ordinária (6/8), o professor de 
Educação Física Luiz Gustavo Bonatto Rufino, da Rede Municipal de Ensino de Paulínia, um dos 10 
vencedores do Prêmio Educador Nota 10 – 2019, da Fundação Victor Civita. Ele foi selecionado 
entre 4.876 inscritos […] 
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Paulínia Racing e atletas paulinenses são homenageados por Danilo Barros  
8 de agosto de 2019  

A tradição de Paulínia no bicicross (BMX) foi reconhecida pelo vereador Danilo Barros (PL) com a 
moção de congratulação ao Paulínia Racing Bicicross, decacampeão brasileiro por equipes na 
modalidade. A conquista do título aconteceu em julho, em campeonato realizado na cidade […] 

 

Ney da Van pede retomada de obras para revitalizar Parque das Flores  
7 de agosto de 2019  

Principal área de lazer da região oeste da cidade, o Parque das Flores começou a passar por obras 
para acabar com o assoreamento que ocorre há anos no local. Essa seria a primeira etapa antes de 
iniciar a anunciada revitalização do espaço. Segundo o vereador Ney da Van (PMN), o problema […] 

 

Morte de peixes na Lagoa do João Aranha faz Valadão cobrar providências  
6 de agosto de 2019  

O vereador Fábio Valadão (PRTB) apontou que a população precisa de uma resposta definitiva sobre 
a morte de peixes na agoa do João Aranha, em junho. Segundo ele, foram apresentadas denúncias de 
vazamento de esgoto no local, e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) investiga 
a origem do problema […] 
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Câmara volta de recesso e aprova reforma administrativa interna  
6 de agosto de 2019  

Os vereadores de Paulínia abriram oficialmente o segundo semestre legislativo nesta terça-feira (6/8), 
na 14ª Sessão Ordinária de 2019. Alguns parlamentares aproveitaram o tempo de microfone para 
falar da eleição suplementar, marcada para 1º de setembro, e pedir campanha limpa aos nove 
candidatos inscritos. Marcelo Souza (PRTB) assumiu cadeira como vereador […] 

 

Lei obriga pelo menos duas câmeras em creches e escolas municipais  
5 de agosto de 2019  

Já entrou em vigor na cidade uma nova lei determinando a instalação de câmeras de monitoramento e 
segurança nas dependências das escolas da rede municipal, de educação infantil e também de ensino 
fundamental. A proposta teve origem na Câmara de Paulínia, foi aprovada entre junho e julho […] 

 

Obesidade infantil e falta de acessibilidade no Procon são preocupações de Fábia  
2 de agosto de 2019  

A vereadora Fábia Ramalho (PMN) sugeriu que a Prefeitura desenvolva campanha de prevenção e 
combate à obesidade infantil. Ela considera o assunto relevante porque, no Brasil, há registros 
apontando que uma em cada três crianças estão acima do peso. […] 


