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[Verba] 
Câmara de Paulínia devolve mais de R$ 4 
milhões para a Prefeitura 
Devolução das ‘sobras de caixa’ é determinação legal e se refere aos repasses 
feitos pelo Executivo para o Legislativo no exercício de 2019 

16 jan 2020 – 12h22 

 
De janeiro a outubro de 2019, a Câmara de Paulínia foi presidida pelo vice-presidente (Foto: 
Divulgação) 

A Câmara de Vereadores devolveu à Prefeitura de Paulínia R$ 4.067.011,93 do repasse da 
Prefeitura para o Legislativo, o chamado duodécimo. Esse dinheiro é referente ao exercício de 2019. 
A Casa de Leis paulinense atribuiu a economia a uma gestão fiscal eficiente. 

As sobras de verba que retornam para a Prefeitura agora poderão ser investidas em serviços 
públicos. A devolução, inclusive, é determinação legal e, para a Câmara, demonstra preocupação 
com o dinheiro público da Presidência e dos setores administrativos do Legislativo paulinense. 

Conforme o atual presidente da Câmara, o vereador Loira (DC), o valor devolvido é “fruto de uma 
Administração transparente, em prol de dias melhores para o Município”. “A Câmara de Paulínia 
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destoa de muitas outras devido à preocupação em não esbanjar o dinheiro público”, disse. “Com essa 
economia, o valor devolvido poderá ser utilizado em outros setores do município.” 

O presidente acrescentou também que a racionalização de custos não trouxe prejuízos para a 
instituição. “Essa economia, em nenhum momento, privou a Câmara de Paulínia de exercer de 
maneira correta seus trabalhos”, destacou. 

Em 2019, do dia 23 de janeiro até o dia 3 de outubro, período em que Loira foi prefeito interino de 
Paulínia, a Câmara foi presidida provisoriamente pelo vice-presidente da Mesa Diretora, o 
vereador  Zé Coco (PV). A devolução dos cerca de R$ 4 milhões foi assinada por Loira. 

Saiba mais 

O duodécimo é o orçamento anual da Câmara. Está previsto na Lei Orçamentária Anual do 
Legislativo, que, como o próprio nome diz, é pago em 12 parcelas e usado para custear despesas com 
salários dos servidores e vereadores, inclusive dos encargos, compra de material de consumo e 
pagamento de serviços terceirizados, dentre outros. 

Em 2019, o repasse total da Prefeitura à Câmara foi de R$ 33 milhões. Quando o valor não é gasto, 
por lei, os Legislativos são obrigados a devolver as sobras. No entanto, cada Casa de Leis tem total 
autonomia para gastar 100% do valor caso julgue necessário. Cabe então à Presidência da Câmara 
definir quais serão as prioridades e o valor dos gastos da instituição. Neste ano, o duodécimo também 
será de R$ 33 milhões. 
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DATA: 16/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: VERBAS PÚBLICAS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-devolve-mais-r-4-milhoes-para-prefeitura-de-
paulinia/ 

Câmara devolve mais R$ 4 milhões para Prefeitura de Paulínia 
Por Redação 

16 de janeiro de 2020 

Com o encerramento do exercício financeiro de 2019, a Câmara de Paulínia devolveu 

R$ 4.067.011,93 milhões no ano; dinheiro é resultado de economia e corte de gastos 

impostos pela presidência para colaborar com município em ano de crise 

 

Presidente Loira assina devolução do Duodécimo de 2019 para o Executivo 

A Câmara de Paulínia formalizou a devolução de R$ 4.067.011,93 do orçamento do 

legislativo de 2019 para os cofres da prefeitura. Grande parte dessa economia coube ao 

vereador Zé Coco (PV), que ficou à frente da Presidência por 255 dias. O dinheiro 

economizado e restituído aos cofres municipais representa 12,32% do orçamento de R$ 33 

milhões destinados à Câmara no ano passado. 

O valor do orçamento do Legislativo de Paulínia – assim como de todas as demais Câmaras 

no Brasil – é estabelecido pela Constituição Federal e corresponde  4,5% sobre a receita 

tributária ampliada do município (menos a despesa com inativos). Como as verbas de 

órgãos públicos vêm de impostos e estes são centralizados na conta da prefeitura, o que o 

Executivo faz é repassar o valor que é da Câmara, conforme rege a constituição em seu 

artigo 168. 
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Outro ponto importante é que o sistema de duodécimo, como é conhecido esse repasse, ou 

seja, 1/12 avos das receitas tributárias são destinadas ao legislativo, entregues até o dia 

20 de cada mês. Ele é usado para custear despesas com salários dos servidores e 

vereadores, inclusive dos encargos, compra de material de consumo e pagamento de 

serviços terceirizados, dentre outros. 

A Câmara economizou recursos e fez sobrar verbas que retornam para a Prefeitura investir 

em serviços. A devolução das “sobras de caixa” é determinação legal e demonstra a 

preocupação com o dinheiro público da Presidência e dos setores administrativos. 
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DATA:  
17/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
VERBAS PÚBLICAS 
PÁGINA: 6, COM 
CHAMADA NA 
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DATA: 16/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: EMENDAS IMPOSITIVAS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2481 
 

POLÍTICA 

Políticas públicas: orçamento impositivo fracassou em 2019 
Da Redação 
16/01/2020 18:01:13 

 

Vereadores acreditam que Emendas Impositivas 2020 serão executadas 

Dos R$ 8,25 milhões destinados pelos vereadores para saúde, educação, segurança e outras áreas, 

apenas R$ 176 mil foram investidos pela Prefeitura de Paulínia 
 

No ano passado, a Prefeitura de Paulínia deveria ter gasto, obrigatoriamente, R$ 8.250.000,00 (oito milhões, 
duzentos e cinquenta mil reais) – 0,5% de sua receita corrente líquida - em reformas, compras de materiais, 
obras de pequeno porte, implantação de programas e campanhas educativas em áreas como saúde, 
educação, segurança, esportes, entre outras. Entretanto, desse valor, que corresponde apenas R$ 
176.200,00 (cento e setenta e seis mil e duzentos reais) foram, de fato, investidos em melhorias nos serviços 
públicos.  

As medidas que complementariam as políticas públicas voltadas para a população foram determinadas 
pelos vereadores da cidade, por meio das 128 emendas impositivas  - ou seja, de execução obrigatória pela 
Prefeitura, conforme Emenda 20 à Lei Orgânica do Município – incluídas por eles na Lei Orçamentária 2019.   

Cada parlamentar pôde definir o destino de R$ 550 mil, sendo obrigatórios 25% para a saúde e 25% para a 
educação. No entanto, segundo a Câmara Municipal, apenas cinco emendas foram executadas.  
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Sem identificar emendas, a Prefeitura informou que executou cerca de 10% delas, ou seja, cerca de 13 
impositivas. 

De acordo com a assessoria de imprensa do Legislativo, foram executadas as seguintes emendas: 25, do 
vereador Zé Coco (PV), R$ 17.500,00, para pintura da Creche Padre José Anchieta, além de compra de 
brinquedos; 41 e 43, de Danilo Barros, respectivamente, R$ 8.500,00 em equipamentos para a Creche 
Neusa Caron e R$ 60.200,00 em materiais e equipamentos para a ETEP; 112, de Edilsinho 
Rodrigues (PSDB), R$ 80 mil para compra de “Botão do Pânico”; e 122, de Marcelo Souza (PRTB), R$ 10 
mil em brinquedos para a Creche Padre José Anchieta, totalizando R$ 176.200,00. 

O prefeito municipal tem um prazo legal de  120 (cento e vinte) dias, a partir do recebimento  da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), para informar o Poder Legislativo quanto à viabilidade ou não de execução das 
emendas impositivas dos vereadores. Qualquer emenda pode ser rejeitada, desde que por motivos 
estritamente técnicos, e não políticos. Importante lembrar que os vereadores não têm acesso ao dinheiro 
do chamado orçamento impositivo, apenas definem onde a Prefeitura, obrigatoriamente, deve aplicar os 
recursos.   

Na semana passada, o Correio enviou a todos os vereadores de Paulínia o seguinte e-mail: “Em 2018, o (a) 
senhor (a) apresentou Emendas Impositivas à Lei Orçamentária de 2019. Quantas e quais delas foram 
executadas pelo Poder Executivo? No caso de uma Emenda (ou mais) não ter sido executada, o Poder 
Executivo lhe informou o (s) motivo (s)? Se sim, pode reproduzi-lo (s) para a reportagem? Qual a sua 
expectativa sobre a execução das Emendas Impositivas 2020?”. 

Não responderam: Tiguila Paes (Cidadania), Edilsinho Rodrigues (PSDB), Flávio Xavier (DC), Zé 
Coco (PV), José Soares (Republicanos), Loira (DC), Marcelo Souza (PRTB), Marquinho Fiorella (PSB). A 
mesma mensagem foi enviada para o vereador licenciado Danilo Barros (PL). O vereador em exercício Daniel 
Muller (PL) não foi consultado por não integrar a Câmara em 2018, quando as impositivas 2019 foram 
apresentadas.   

 

Vamos às respostas, por ordem de recebimento: 

Dani Barros (PL, vereador licenciado), autor  de 11 impositivas: 
"Como acredito que seja do seu conhecimento, era um projeto novo, estávamos todos aprendendo e com 
certeza enfrentaríamos dificuldade e barreiras pela inexperiência de todos.  

As emendas que efetivamente deram certo, entre que propus, que chegaram ao meu conhecimento, foram a 
destinada à escola ETEP e à Creche Neuza  (ambos os casos materiais, insumos do dia a dia). 

A partir do mês de abril de 2019 comecei a enviar requerimentos cobrando informações acerca do 
andamento, mas entendo que toda a instabilidade política bem como a mudança de secretariado atrapalhou 
em muito a execução dos pedidos. Meus requerimentos foram todos respondidos e podem ser consultados 
no SIAVE via site da Câmara. Requerimentos 238, 321, 322, 323, 367, 396, 397,398 e 399, todos /2019. São 
várias as repostas, algumas relatam a alteração do descritivo, outra diz que irão ao local levantar mais 
informações, outra relata o número da RC, mas só temos certeza dessas duas, pelo fato dos próprios 
diretores se dirigirem a nós para agradecer. 

Portanto, dois pontos importantes que gostaria de salientar sobre o que percebemos no final do ano: que no 
meu caso, as emendas que deram certo, foi porque as escolas que tiveram a iniciativa de correr atrás de 
cotações, empresas habilitadas para vender para a prefeitura. Eles procuraram a administração literalmente 
fizeram acontecer, pois estes diretores, já tinham uma certa experiência com compras, pois realizam 
compras costumeiramente. 
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Outro ponto que destaco é que não tinha oficialmente alguém responsável pelas emendas (funcionário de 
carreira, talvez), que pudesse acompanhar todos os trâmites, do começo ao fim, o que acabou fragmentando 
a informação e muitas delas se perdendo, principalmente as emendas para a saúde, que acredito ter sido 
adquirido alguns equipamentos, mas não houve comunicação para creditarmos à nossas emendas. 

São melhores as minhas expectativas, pelo fato de terem sido mais objetivadas após algumas reuniões com o 
pessoal de finanças da administração, que embora eu não tenha participado nesta ocasião, soube que agora 
teremos uma pessoa responsável que irá documentar todas as informações, todavia, este ano como é 
eleitoral, sabemos que os prazos para compras são um pouco mais exíguos, portanto será um novo desafio”. 

 

Marcelo D2 (PROS), autor de 10 impositivas:  

“Referente às emendas de 2019, nenhuma foi executada e não tivemos nenhuma resposta da administração 
da época.  

Esse ano a administração nos passou que tinha muitas falhas, e não foi possível executar as emendas. Como, 
por exemplo, não havia nenhum código específico da emenda.  

Esse ano, o governo está empenhado para resolver esse problema e fazer com que as emendas, de fato, 
sejam executadas. Foram feitas diversas reuniões com o Vereador Valadão que ficou responsável  por nos 
ajudar.  

As emendas desse ano foram feitas com base nos códigos do orçamento anual, e nossas expectativas são as 
melhores para execução das emendas impositivas de 2020”. 

 

Xandynho Ferrari (PSD), autor de 11 impositivas:  

“Nenhuma das emendas do orçamento 2019 foi executada.  A forma como foi feito na época não amarrava 
no orçamento, sendo um Projeto novo acabou passando e acabamos ficando sem respostas do executivo e 
sem a execução das mesmas. Fizemos alguns pedidos solicitando  informações  e não tivemos retorno do 
Prefeito da época. 

Agora, sobre as Emendas 2020 estamos muito confiantes, pois, foi feito de uma forma técnica, e vai ficar 
registrado no orçamento e o Prefeito terá que, de certa forma, executar, e tenho certeza que já está 
trabalhando para que essas emendas saiam do papel e beneficiem a população de alguma forma”.  

 

Fábia Ramalho (PMN), autora de 5 impositivas:  

“No ano de 2018 apresentamos 05 propostas no que diz respeito às Emendas Impositivas, sendo 01 para 
equipamentos na área de saúde, 02 contemplando à área de lazer e acessibilidade, 02 voltadas para área de 
Educação. 

Com o intuito de identificarmos sobre o andamento e o processo de execução das emendas impositivas, 
apresentamos na 7ª Sessão Ordinária de 2019, os seguintes requerimentos: Nº 231, Nº 232, Nº 233, Nº 234, 
Nº 235, cujas respostas foram de que as emendas estavam em estudo de viabilidade técnica e/ou avaliação e 
levantamento dos serviços a serem efetuados. Portanto, até a presente data, ainda não fomos informados 
sobre o atendimento das mesmas. 

Cabe informar que apenas a Emenda de Nº 55/2018, foi respondida como "inviabilidade técnica", devido à 
necessidade de complementação de valores, segundo avaliação da Secretaria de Obras. 
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É significativa a expectativa no tocante à execução/efetivação das Emendas Impositivas 2020, pois estas 
foram igualmente ao ano de 2019, provenientes de solicitações, num processo de escuta da comunidade 
paulinense, dos servidores que atuam, sobretudo na área da saúde e educação, de visitas "in loco" na busca 
de alcançarmos todas às necessidades apresentadas. 
Enfim, vale ressaltar sobre a importância de ações contínuas dos diálogos e orientações que foram realizadas 
com a secretaria de finanças, a qual ofereceu todo suporte no que diz respeito à implementação das ações”. 
 

João Mota (DC), autor de 8 impositivas:   

“Nenhuma das emendas foi atendida em 2019”. 

 

Manoel Filhos da Fruta (PC do B), autor de 3 impositivas: 

“Infelizmente, nenhuma emenda foi executada pelo governo municipal, no entanto, também não houve 
resposta sobre os motivos pelos quais não foram executadas. Somente após a elaboração das emendas de 
2020 é que foi informado pelo secretário de finanças que respectivas emendas impositivas de 2019 não havia 
como executar em razão de faltar detalhamento de rubricas dentro da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). 

Quanto às emendas de 2020, foram elaboradas conforme orientações do Secretário de Finanças, o que 
denota ser bastante pertinente, no entanto, a expectativa de execução das emendas impositivas é muito 
positiva”. 

 

Fábio Valadão (PRTB), autor de 7 impositivas: 

“Este é um tema que tenho bastante satisfação em falar por vários motivos. 

Primeiro que fui um dos Vereadores que tiveram oportunidade de visitar a cidade de Santos, a convite da 
Vereadora Fábia Ramalho e do então Vereador daquela cidade Professor Kenny Mendes para que 
pudéssemos ver as emendas impositivas municipais na prática. Visitamos obras, participamos de uma Sessão 
Legislativa e ainda tivemos contato com corpo técnico que desenvolveu esse projeto naquela cidade. 

Após isso, a pedido da idealizadora Fábia Ramalho, fui responsável pela elaboração dos estudos e também 
do Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº01/2017. Com apoio e assinatura de todos os Vereadores o projeto 
foi aprovado, promulgado e publicado em agosto de 2017 (Emenda a Lei Orgânica nº20). 

Pois bem.  

Em 2017 as emendas impositivas ainda não constavam na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o que 
impossibilitou o inicio de sua implementação. Fizemos então um esforço conjunto na Câmara e conseguimos 
acrescer as emendas na LDO em 2018, para enfim termos esperança de que elas pudessem ser 
implementadas em 2019. 

Ocorre que infelizmente ano passado, o procedimento escolhido pelos então gestores do Departamento de 
Finanças ocasionaram uma série de vícios nas emendas desenvolvidas pelos Vereadores, seja na forma, ou 
mesmo no conteúdo, o que inviabilizou implementação desse importante instituto. Para se ter uma ideias as 
emendas sequer haviam sido inseridas no orçamento (pois realmente não haviam sido desenvolvidas na 
grande maioria de maneira legal/adequada). As poucas emendas até então realizadas certamente já eram 
parte de licitações em andamento ou faziam parte de projetos do Executivo, pois houve da parte dos 
gestores muito pouca vontade que essas fossem, especialmente a partir do segundo semestre de 2019, onde 
várias cobranças de diversos Vereadores foram feitas, sem qualquer efetividade. 
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Conhecendo essa realidade é que, como Líder desse novo Governo liderei uma "revolução" no procedimento 
e forma de elaboração das Emendas Impositivas Municipais. Em parceria com o atual Secretário de Finanças 
Nicolas Baccarin, definimos novos procedimentos e com apoio de todos os Vereadores e respectivas 
assessorias (a quem agradeço imensamente as várias reuniões realizadas até que conseguíssemos encontrar 
a melhor forma de desenvolver as emendas) posso dizer com muito orgulho e alegria que enfim a população 
de Paulínia terá esse importante instrumento a sua disposição. Serão mais de 6,5 milhões de reais que nós 
Vereadores indicamos para melhorias na cidade, especialmente nas áreas de saúde e educação., sendo um 
ganho enorme para população e para os Vereadores que enfim vão ver as emendas saírem do papel.   

Essa introdução foi necessária para que as respostas fiquem mais claras.  

 
Portanto: 

Mesmo após vários requerimentos realizados por mim, nem mesmo o Executivo consegue dizer se tive 
alguma emenda impositiva executada. A explicação para isso está, como narrado acima, nos equívocos do 
desenvolvimento das emendas de 2018 que deveriam trazer melhorias para a cidade em 2019. 

A resposta para essa pergunta (se os parlamentares haviam sido informados sobre os motivos da não 
execução das emendas) pode ser verificada na introdução acima. Eu mesmo fui atrás dessa resposta e 
infelizmente seja por negligencia, desconhecimento ou seja lá o que for, até final do ano passado 
infelizmente as Emendas não foram levadas a sério Prefeitos. Claro que são um instrumento ainda novo, 
bastante desconhecido por quase todos os operadores municipais, mas a verdade é que faltou esforço dos 
Prefeitos que tiveram oportunidade colocar em prática as emendas e não o fizeram, infelizmente. Neste 
sentido faço questão de parabenizar o atual Prefeito Du Cazellato que destacou o Secretário de Finanças 
Nicolas Baccarin para juntamente comigo "colocarmos o dedo nessa ferida" e resolver enfim a falta de 
implementação das emendas impositivas dos Vereadores.  
Não tenho duvidas que o Prefeito (Du Cazellato) implementará todas as emendas enviadas pelos Vereadores, 
desde que os valores destinados estejam de acordo com as ações pretendidas. Minha visão é que a cidade e 
principalmente o Poder Legislativo vai entrar em uma nova, onde poderá não apenas apontar os erros, mas 
participar ativamente da resolução dos inúmeros problemas que existem na cidade. Assim eu espero e 
acredito!”.  

 

O Correio está preparando uma matéria sobre as Emendas Impositivas 2020. Aguarde!  
 
Foto: Divulgação/CMP 
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DATA: 15/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRANSPORTE PÚBLICO  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/empresa-e-convocada-a-dar-explicacoes-aos-vereadores-
sobre-os-problemas-do-transporte-coletivo-em-paulinia/ 
 

Empresa é convocada a dar explicações aos vereadores 
sobre problemas do transporte coletivo em Paulínia 
Por  Redação 

15 de janeiro de 2020 

 

Representante da empresa Terra Auto Viação e da Administração Municipal foram 

convocados a dar explicações aos vereadores de Paulínia na manhã desta quarta-feira (15), 

na Câmara Municipal. 

Os muitos problemas do transporte coletivo nos últimos 5 dias foram os principais assunto 

da pauta. As obrigações previstas não estão sendo cumpridas, causando diversos 

transtornos para a população. Os vereadores cobraram medidas urgentes da empresa com 

o transporte coletivo oferecido aos passageiros paulinenses neste começo do contrato 

emergencial. 
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Por parte do Legislativo, participaram os vereadores: o presidente Loira – Antônio Miguel 

Ferrari (DC), José Soares (Republicanos), Fábio Valadão (PRTB), Daniel Müller (PL), Flávio 

Xavier (DC), João Mota (DC), Marcelo D2 (PROS), Fábia Ramalho (PMN), Tiguila Paes 

(Cidadania), Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) e Marcelo Souza (PRTB). 

Já do governo Municipal compareceram na reunião os secretários Antônio Carlos Amante 

Carreira (Transportes) e Danilo Macedo de Barros (Governo); o chefe de Gabinete do 

secretário de Transportes, Adriano Roberto Mariano e o assessor Especial João Vitor 

Teixeira. 

O transporte público é realizado pela empresa Terra Auto Viação, que ganhou a licitação 

para um contrato emergencial de seis meses. Os problemas no transporte coletivo público 

de Paulínia se arrastam há muito tempo. A Passaredo, antiga prestadora do serviço na 

cidade, ficou por 27 anos por meio de um contrato precário. 
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DATA: 17/01/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRANSPORTE PÚBLICO 
PÁGINA: 10 
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DATA:  
17/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
CÂMARA/ 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 
PÁGINA: 3 
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DATA: 11/01/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV  
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/01/11/onibus-de-paulinia-circula-com-nome-e-linha-de-
bairro-do-rio-de-janeiro.ghtml 
 

Ônibus de Paulínia circulam com nome e 
linhas de bairros do Rio de Janeiro 
 

Prefeitura informou que empresa responsável pelo transporte foi 
notificada para ajustar letreiros. 
 

Por G1 Campinas e Região 

11/01/2020 14h37  Atualizado há um dia 

 
 
Ônibus de Paulínia (SP) circularam neste sábado (11) com nomes e números de linha de 
bairros da capital do Rio de Janeiro. A situação ocorre no primeiro dia de operação da 
Terra Auto Viação, nova empresa do transporte público na cidade. A prefeitura informou 
que notificou a companhia para adequar os letreiros e que todos estarão corretos no 
domingo (12). 
 
Fotos foram enviadas para a EPTV, afiliada da TV Globo. Uma das imagens mostra o 
ônibus circulando pela Avenida José Paulino, esquina com Rua Pio XII. A inscrição do 
veículo mostrava a linha 693 - Cidade de Deus. O ônibus tinha, ainda, o número 102 
impresso em papel para indicar a linha que percorria em Paulínia. 
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"O que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Eu moro em Paulínia, não no Rio de Janeiro. 
Nossa Senhora, falei 'gente o que é isso?', só Deus. Estava em dúvida na hora que peguei 
o ônibus para subir", comentou o estudante Wilian José de Lima, bem-humorado apesar da 
situação. 
 

 
Ônibus de Paulínia circula com linha e nome de bairro no Rio de Janeiro — Foto: 

Arquivo pessoal 
O assunto também ganhou as redes sociais. Uma página postou outra foto do coletivo e 
questionou, de forma irônica, a situação. "Será que o Zé Pequeno, Mané Galinha e Benê 
vieram pra Paulínia?", em referência aos personagens do filme Cidade de Deus (2002). 
"Estava com nome estranho, tudo com letreiro do Rio de Janeiro. A gente não entendia nada", 
afirmou a balconista Isabel Rodrigues. 
 
Em nota, a Prefeitura de Paulínia afirmou que está fiscalizando, desde a madrugada deste 
sábado, a operação da Terra Auto Viação. A empresa foi notificada para tomar as 
providências e cumprir com a proposta apresentada. 
"A administração municipal lamenta os problemas ocorridos neste primeiro dia e reforça 
que está empenhada em oferecer aos munícipes um transporte público de qualidade", 
apontou a prefeitura. 
O G1 enviou e-mail e tentou ligar para a empresa, mas não recebeu retorno até esta 
publicação. 
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Contrato emergencial 
 
A prefeitura assinou, em dezembro de 2019, um contrato emergencial com a Terra Auto 
para operar o transporte por 180 dias. 
A acordo ocorreu após o fim do contrato com a Flama, empresa que administrava o 
serviço. A prefeitura defendeu, na época, que o novo contrato geraria economia de R$ 1,9 
milhão, já que o valor custeado pelos cofres públicos caiu R$ 1,85 para R$ 1,45 por 
passagem, enquanto a tarifa do transporte foi mantida em R$ 1 aos usuários. 
A prefeitura acredita que o transporte terá melhora significativa a partir do no contrato. 
"Outro ganho que a população receberá é que 25% da frota terá ar-condicionado e a idade 
máxima dos veículos será de 8 anos, conforme proposta apresentada pela Terra Auto 
Viação". 
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DATA: 15/01/2020  
VEÍCULO: EPTV  
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/01/15/paulinia-tem-linhas-atrasadas-
e-onibus-quebrado-nos-primeiros-dias-da-nova-concessao.ghtml 
 

Paulínia tem linhas atrasadas e ônibus lotados nos 
primeiros dias da nova concessão 
 

Nova empresa assumiu transporte público no sábado (11) e já acumula reclamações de 
usuários. Promessa era de coletivos novos, mas usuários relatam que veículos são 
antigos. 
Por Johnny Inselsperger, EPTV 1 

15/01/2020 12h46  Atualizado há uma hora 
 

00:10/10:4

Paulínia tem ônibus quebrado, linha atrasada em meia hora e veículos antigos 

 
Atraso dos itinerários, lotação dos ônibus e veículos antigos. A recente mudança da 
empresa que opera o transporte público de Paulínia (SP) tem causado problemas 
aos moradores. A reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, registrou atraso de 
30 minutos em uma das linhas e conversou com usuários que contaram que um 
coletivo quebrou nesta quarta-feira (15). 
A contratação da empresa Terra Auto Viação ocorreu em dezembro e os ônibus da 
companhia passaram a circular no sábado. A nova empresa foi contratada em 
regime emergencial (leia mais abaixo). 
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A atendente Gabrielly Rocha mora no bairro João Aranha e usa diariamente a linha 
101 sentido Centro para trabalhar.  
A trabalhadora chega ao ponto de ônibus 6h50, horário que um coletivo deveria 
passar. No entanto, nem o próximo, de 7h15, passou. 

 
Ônibus lotados são motivo de reclamação em Paulínia — Foto: Johnny Inselsperger/EPTV 

"Está passando direto, lotado, de 40 em 45 minutos. Na hora da volta está pior 
ainda, não para nos pontos. A gente está chegando atrasada no serviço, e o patrão 
não está entendendo", reclama a moradora. 

A atendente só conseguiu embarcar por volta de 7h20. Em seguida, o outro da 
mesma linha cruzou a rua, lotado e sem parar. 
Passageiros contaram que o ônibus substitui um outro que quebrou. Segundo a 
diarista Zirlene Bonsucesso, os atrasos são recorrentes. "Está todo o dia assim, 
chegando atrasada no trabalho, chegando tarde em casa, esperando quase duas 
horas no ponto de ônibus para voltar para casa". 
"Eu peguei o ônibus, nós andamos uns 200 metros e o ônibus quebrou. Isso é uma 
vergonha", criticou o consultor Julio Cesar João de Moraes. Gabrielly chegou no 
Centro às 7h40. "A viagem foi apertada, todo mundo atrasado". 
O G1 enviou e-mail e tentou ligar para a empresa, mas não houve retorno até esta 
publicação. 
 
Promessa de melhorias 
Os secretários de Governo e de Transportes de Paulínia participaram na tarde 
desta quarta-feira de uma reunião com 15 vereadores, além de assessores deles, 
na Câmara Municipal. O tema foi os problemas do transporte público a partir da 
troca da empresa. A reunião durou cerca de 2h30. 
Segundo a prefeitura, 11 ônibus foram incorporados à frota nesta quarta e a 
administração acredita que isso vai reduzir a espera nos pontos.  
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A empresa foi notificada para melhorar a identidade visual dos ônibus e a 
acessibilidade para acesso e saída dos passageiros. 
Além disso, a prefeitura acredita que até o fim dessa semana ou começo da 
próxima os problemas já estejam resolvidos. 

 
Moradores relatam atrasos e lotação em ônibus de Paulínia — Foto: Johnny Inselsperger/EPTV 

Linhas do RJ 
No sábado (11), primeiro dia de operação da empresa contratada pela prefeitura, 
Terra Auto Viação, alguns ônibus circularam com nomes de bairros do Rio de 
Janeiro, além de linhas da capital carioca. O problema foi totalmente resolvido no 
dia domingo (12). 
Fotos foram enviadas para a EPTV, afiliada da TV Globo. Uma das imagens mostra 
o ônibus circulando pela Avenida José Paulino, esquina com Rua Pio XII. A 
inscrição do veículo mostrava a linha 693 - Cidade de Deus. O ônibus tinha, ainda, 
o número 102 impresso em papel para indicar a linha que percorria em Paulínia. 
 
Contrato emergencial 
A prefeitura assinou, em dezembro de 2019, um contrato emergencial com a Terra 
Auto para operar o transporte por 180 dias. 
A acordo ocorreu após o fim do contrato com a Flama, empresa que administrava o 
serviço. A prefeitura defendeu, na época, que o novo contrato geraria economia de 
R$ 1,9 milhão, já que o valor custeado pelos cofres públicos caiu R$ 1,85 para R$ 
1,45 por passagem, enquanto a tarifa do transporte foi mantida em R$ 1 aos 
usuários. 
A prefeitura acredita que o transporte terá melhora significativa a partir do no 
contrato. "Outro ganho que a população receberá é que 25% da frota terá ar-
condicionado e a idade máxima dos veículos será de 8 anos, conforme proposta 
apresentada pela Terra Auto Viação". 
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DATA: 12/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/12/primeiro-dia-da-terra-no-transporte-
publico-e-marcado-por-problemas/ 
 

[Circular] 
Primeiro dia da Terra no transporte público é 
marcado por problemas 

Passageiros reclamaram de ônibus sujos, velhos, quebrados, atrasados e com 
letreiros com nomes de bairros da cidade do Rio de Janeiro 

12 jan 2020 – 14h20 

 
Ônibus da Terra no Rodoshopping de Paulínia com letreiros de nomes de bairros do Rio (Foto: 
Divulgação) 

Nem 37 dias de transição foram capazes de evitar o caos no transporte público de Paulínia na troca 
de empresas do setor. O primeiro dia da Terra Auto Viação como concessionária do serviço na 
cidade, neste sábado (11), foi marcado por confusão, atrasos e reclamações de quem conseguiu 
utilizar os ônibus. 

O fim do contrato da Prefeitura com a Viação Flama, do Grupo Passaredo, ocorreu no dia 5 de 
dezembro de 2019, mas representantes das duas empresas de ônibus e do governo municipal deram 
prazo até o dia 10 de janeiro, e depois até sábado (11), para que os novos ônibus começassem a rodar 
na cidade. 
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Veículo da Terra quebra e passageiros são obrigados a seguirem a pé seus destinos (Foto: 
Divulgação) 

O período de transição seria para evitar o que a população experimentou com a estreia da Terra 
neste sábado, mesmo quando neste dia o número da frota e de passageiros é reduzido. Para se ter 
uma ideia dos 52 ônibus que fazem as 13 linhas do transporte público do município, 32 vão as ruas 
no sábado e 18 no domingo. 

Mas o que os passageiros encontraram foi um festival de problemas: veículos sujos, velhos; com 
letreiros indicando destinos de bairros e linhas do Rio de Janeiro, como Cidade de Deus, Méier, 
Guanabara, entre outros; além de atrasos; ônibus quebrados; nem todos adesivados; vidros travados; 
sem ar-condicionado, acessibilidade para deficientes e cobradores, apesar da empresa ter decidido 
rodar de graça, excepcionalmente, neste final de semana. 

 
Ônibus da Terra Auto Viação que rodava neste sábado sem acento para cobrador (Foto: Divulgação) 
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As reclamações dos passageiros rapidamente invadiram as redes sociais: 

 “Débora Ranzoni Jordão As pessoas tem que advinhar pra onde vai os busão pq não tem nome as 
linhas; 

 Celia Negri Juliao Juliao Bom dia e de graça que adianta não tem ônibus na linha; 
 Cris Oliveira Tá uma merda no coperlotes levou 1 hora para passar por isso eu digo entra prefeito 

e saí prefeito ao invés de melhorar piora; 
 Givanilda Aparecida Hoje peguei onibus esta em pessima condições; 
 Givanilda Aparecida Tudo sujo muita poeira limpa limpa pelo menos antes do povo andar; 
 Rodrigo Tifoski Vamos reclamar ….. buzao velho.. sujo .. ar sem funcionar… borrachas 

soltas….barulho de carroça…. letreiros com bairros do RJ….. bem vinda Terra…. #viacaoterra 
#paulinia #prefeituramunicipaldepaulinia..; 

 Tatiane Marson Parece ônibus que vai para os canaviais levar os trabalhadores; 
 Marcia Pires Kkkkkkkkk ser A que são esses os que nos merecemos kkkkk cada comentários, eu 

gostava dos amarelinhos msm para mim tava ótimo me levava sempre nos horários sempre certos 
para meu trabalho; 

 Luciene Cunha Vergonha , vergonha ,paulinia a cada dia pior; 
 Abdhala Haissan Rodando com nomes de São Paulo (Rio de Janeiro) e com ônibus de 1970 

realmente o preço reduz; 
 Henrique Pereira de Souza Ônibus sujo , parecendo ônibus sucateado, sem contar a demora pela 

espera. E ainda o povo vai ter o trabalho de ir atrás pra exigir o reembolso dos cartões SEU e 
solicitar o novo cartão SET . Mudou sim , não pra melhor com certeza; 

 Ricardo Mendonça Souza Parece que o busão quebrou NEH?????; 
 Rafael Souza Falta de organização, mais de hora no ponto hoje de manhã e nenhum ônibus; 
 Poliana Pinto Tá uma porcaria; 
 Evelyn Carolina Uma vergonha, um descaso com a população… ônibus muito sujo, sem 

manutenção, letreiros com as linhas da zona norte do Rio de Janeiro… o que adianta não 
cobrarem??? a população merece respeito!!!”. 

Tanta bagunça obrigou a Terra a pedir desculpas publicamente à população e se prontificar “a 
apresentar as melhorias necessárias como forma de resposta aos munícipes e usuários do transporte 
publico de Paulínia com o devido respeito”. O prefeito Du Cazellato (PSDB) também gravou um 
vídeo, onde se disse decepcionado e informou que notificou a empresa para cumprir o contrato 
firmado e sanar os problemas apresentados neste primeiro dia de operação. A Prefeitura também 
emitiu uma nota (leia abaixo). 

Neste domingo (12), a Prefeitura informou que a situação já estava melhor com a limpeza dos 
ônibus feita e letreiros corrigidos com os nomes de bairros de Paulínia. “Mesmo com as catracas 
livres, os cobradores foram chamados para trabalharem hoje (domingo)”, esclareceu. 

Nota da Prefeitura de Paulínia 

“A Prefeitura de Paulínia informa que desde a madrugada deste sábado, 11, está fiscalizando a operação 
da Terra Auto Viação, nova responsável pelo transporte público no município. 

Servidores , secretários e o prefeito estão nas ruas monitorando e acompanhando os veículos, ouvindo as 
críticas e sugestões da população. 

A empresa já foi notificada para que tome as devidas providências e cumpra com a proposta apresentada. 

A Administração Municipal lamenta os problemas ocorridos neste primeiro dia e reforça que está 
empenhada em oferecer aos munícipes um transporte público de qualidade.” 
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DATA: 14/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/transporte-coletivo-de-paulinia-apresenta-problemas-pelo-
terceiro-dia-consecutivo/ 
 

Transporte coletivo de Paulínia apresenta 
problemas pelo terceiro dia consecutivo 
Por Redação - 14 de janeiro de 2020 

 
  

ADEMIR INÁCIO 

Paulínia 

Pelo terceiro dia consecutivo, o transporte coletivo em Paulínia apresentou graves 

problemas e irritou os passageiros. Nesta segunda-feira (13), foram registrados atrasos em 

linhas, falta de combustível nos ônibus, cobradores trabalhando em pé, janelas quebradas, 

falta de ar condicionado, entre outros. 

O transporte público é realizado pela empresa Terra Auto Viação, que ganhou a licitação 

aberta pelo governo Du Cazelatto (PSDB) para um contrato emergencial de seis meses.  
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No entanto, as obrigações previstas não estão sendo cumpridas, causando diversos 

transtornos para a população. 

A Prefeitura de Paulínia ainda não se manifestou sobre os problemas registrados nos 

últimos dois dias. Em nota divulgada no sábado (11), o governo lamentou os problemas 

ocorridos no primeiro dia e afirmou estar empenhado em oferecer um transporte de 

qualidade. A Terra foi notificada para cumprir as exigências. 

Os problemas no transporte coletivo público de Paulínia se arrastam há muito tempo. A 

Passaredo, antiga prestadora do serviço na cidade, ficou por 27 anos por meio de um 

contrato precário. Não foi feita uma concessão pública com regras claras para a prestação 

do serviço e exigências e melhorias. 

As administrações, ao invés de fazerem a concessão do transporte, conforme prevê a lei, 

optaram por contratos emergenciais. Este já é o quatro contrato deste tipo. Ao todo, são 

53 veículos operando em Paulínia pela Terra. Destes, mais da metade apresentaram algum 

tipo de problema nesses três dias. 

 

Notícias de Paulínia acompanhou dois dias de operação da empresa na cidade e 

constatou diversos problemas. As reclamações mais recorrentes apontam para a demora 

dos ônibus. No sábado, a espera chegou a ultrapassar 1h20 para algumas linhas, além da 

falta de limpeza e higienização dos veículos, fios elétricos expostos, bancos quebrados e 

janelas emperradas. 
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A reportagem esteve nesta segunda-feira (13) em um ponto de ônibus da Avenida Osvaldo 

Batista Piva, no bairro Jardim Flamboyant, próximo a Escola Municipal Yolanda Tiziani 

Pazetti, e constatou a demora, esperando cerca de 40 minutos até a chegada de um 

coletivo. 

No local, moradores já estavam esperando o ônibus há muitos minutos para ir para o 

trabalho, por volta de 7h. Os passageiros também tiveram problemas para voltar para 

casa, incluindo atrasos no horário de chegada. 

Os veículos usados vieram do Rio de Janeiro. O fato de a empresa estar substituindo uma 

viação que prestava serviços considerados ruins pela população também está pesando na 

opinião popular durante os primeiros dias de operação da Terra Auto Viação. 

 
 

A falta de preparo dos ônibus também se reflete na forma como o sistema de cobrança de 

tarifa foi preparado. Os cobradores trabalham 8 horas em pé, em alguns ônibus. Nos dois 

primeiros dias de operação, 11 e 12 de janeiro, a empresa não cobrou tarifa dos usuários. 

A cobrança começou nesta segunda-feira, 13. 

Na ocasião, após a espera, quatro ônibus da Terra chegaram no ponto da Associação 

Esportiva Paulinense (AEP) na Avenida José Paulino, no sentido bairro-centro. Todos 

estavam lotados e os passageiros enfrentaram dificuldades para embarcar. Os veículos 

ficaram cerca de dez minutos no local, além de pegar um congestionamento enorme, pois 

era horário de pico.
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DATA: 
15/01/2020  
VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL  
ASSUNTO: 
TRANSPORTE 
PÚBLICO  
PÁGINA: 5, 
COM 
CHAMADA  
NA CAPA 
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DATA: 17/01/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 13/01/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV  
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/01/13/passageiros-do-transporte-de-paulinia-
enfrentam-transtornos-para-reembolso-de-passagem.ghtml 
 

Passageiros do transporte de Paulínia enfrentam 
transtornos para reembolso de passagem 
 
Usuários reclamam de falta de informação e descaso. Antiga responsável por 
serviço diz que morador precisa fazer protocolar o pedido na garagem da 
empresa e dá prazo para devolução. 
 
Por G1 Campinas e Região 

13/01/2020 22h26   
 

 
 
Passageiros do transporte coletivo de Paulínia (SP) que tentaram reembolso de passagem, 
nesta segunda-feira (13), enfrentaram transtornos. As operações do serviço foram 
assumidas pela Terra Auto Viação no sábado e os valores são relativos ao vale-transporte 
válido para a companhia anterior. 
 
A orientação inicial foi para que os usuários fossem até o guichê da antiga empresa, a 
Passaredo, no terminal rodoviário da cidade. Quem foi, porém, não recebeu o atendimento 
que esperava. 
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"Chega aqui, manda você para a garagem. E lá mandam você retornar para cá novamente, 
sem informação nenhuma, telefone não atende", conta a líder de limpeza Elizângela de 
Oliveira. 
 
Uma nova instrução recebida pelos passageiros foi de que na garagem da companhia eles 
fariam a solicitação do reembolso e receberiam em até cinco dias. Houve fila e, quem 
estava no local, reclamou do descaso e voltou para a casa sem respostas. 
 

 
Passageira pede reembolso para empresa de transporte, em Paulínia — Foto: Reprodução / 
EPTV 
 

O que diz a empresa? 
O diretor executivo da empresa Passaredo, Cleder Bagatini, alegou que o usuário do 
transporte precisa protocolar o pedido na garagem da empresa e que o valor será 
reembolsado em cinco dias. 
 
Já a prefeitura de Paulínia (SP) informou que acompanha o caso. 
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DATA: 
14/01/2020  
VEÍCULO: 
CORREIO 
POPULAR  
ASSUNTO: 
TRANSPORTE 
PÚBLICO  
PÁGINA: A5 
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DATA: 16/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/16/nova-empresa-de-onibus-comeca-a-cobrar-

passagem-nesta-quinta-feira/ 

[Circular] 
Nova empresa de ônibus começa a cobrar 
passagem nesta quinta-feira 
Valor da tarifa segue R$ 1 na catraca; mais 11 ônibus chegam a Paulínia para 
reforçar a frota do transporte público da Terra Auto Viação 

16 jan 2020 – 4h 

 
Mais 11 ônibus chegaram para ampliar a frota da Terra Auto Viação em Paulínia (Foto: Divulgação) 

A Terra Auto Viação começa a cobrar a partir desta quinta-feira (16) a tarifa de R$ 1 na catraca 
para o transporte público urbano e rural em Paulínia. Desde quando assumiu o serviço, sábado 
passado (11), a empresa vinha rodando de graça para compensar os inúmeros problemas causados 
aos passageiros da cidade, como ônibus sujos, com letreiros do Rio de Janeiro, pane seca, atrasados, 
quebrados, sem acessibilidade ou conforto aos usuários, entre outros. 

A decisão de voltar a cobrar a tarifa dos passageiros foi tomada pela Terra após a chegada de mais 
ônibus na cidade. Segundo o assessor especial da Prefeitura João Vitor Teixeira, são 11 veículos. 
Todos na cor verde – diferentes do padrão branco com adesivo roxo da Terra -, com ar-condicionado 
e tomada para carregar celular. Os novos veículos animaram os passageiros e provocaram um 
pronunciamento do prefeito Du Cazellato (PSDB) nas redes sociais. 
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 Sirlaine Tesser Eu andei hoje (quarta-feira) e gostei muito ônibus limpos, com ar 
condicionado funcionado e carregador de celular. O que é certo é certo, pedimos e fomos 
atendidos é isso que importa. 

 Du Cazellato …É muito mais fácil não fazer e não sofrer críticas. Prefiro a ação do que a 
omissão. O questionamento ao silêncio. A atitude à inércia. 

Mas nem mesmo os novos 11 novos ônibus da Terra foram capazes de retirar das ruas os micro-
ônibus da nova concessionária do transporte urbano e rural nesta quarta-feira (15). 

 
 
Micro-ônibus da concessionária do transporte seguem levando passageiros (Foto: Divulgação) 

 Myla Vitacchi …Por que colocaram um micro-ônibus na linha Parque das Árvores. Que 
atende vários bairros já passa de uma em uma hora. Começa a passar 5:30 ao invés de 5:00 
horas. Agora o que já era ruim piorou muito. Sem contar os atrasos dele. Por que colocaram 
um ônibus menor ainda? A população tá super apertada passando calor. Este ônibus atende 
vários bairros desde Vila Nunes, Patropi e São Luis. Muita gente dentro de um micro ônibus. 
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Também nesta quarta-feira um ônibus da Terra foi alvo de vandalismo no município. Uma pessoa 
não identificada atirou uma garrafa e danificou o para-brisa do veículo que fazia a linha 203 do 
bairro Cooperlotes. Ninguém se feriu nem foi preso e o circular seguiu seu itinerário mesmo com o 
vidro trincado. 

 
Para-brisa de ônibus da linha 203 Cooperlotes foi danificado por ato de vandalismo (Foto: 
Divulgação) 

As críticas ao serviço de transporte público coletivo na cidade, dias após a troca da empresa 
concessionária, motivaram uma reunião nesta quarta-feira na Câmara Municipal. Os vereadores 
convocaram representantes da Prefeitura e da Terra Auto Viação para cobrar providências. Cerca de 
26 mil pessoas dependem diariamente dos circulares em Paulínia. 

Parlamentares fizeram questionamentos sobre a manutenção dos veículos, a quantidade de carros 
da frota, o atraso de linhas, passageiros deixados nos pontos de ônibus, o funcionamento de ar-
condicionado, documentos de veículos em desconformidade com a lei, padronização dos veículos, 
prazo para regularizar os erros e as condições de acessibilidade oferecidas a pessoas com deficiência. 

 
Diretor da Terra, Márcio Silva, explica a situação para secretários e vereadores (Foto: Divulgação) 
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A Câmara definiu que vai organizar uma comissão de vereadores, com conhecimento nas áreas de 
transporte, mecânica e acessibilidade, para fiscalizar instalações, veículos e serviços. Também 
entregou ofício ao governo municipal e à empresa com todas as perguntas, baseadas em reclamações 
de moradores e publicações na imprensa e em redes sociais. 

O diretor da Terra Auto Viação, Márcio Silva, disse que o maior problema foi a falta de tempo 
para capacitar mão de obra, mesmo com 37 dias de prazo para ocorrer a transição da Viação Flama, 
do Grupo Passaredo, para a nova concessionária: funcionários da antiga empresa foram incorporados 
no mesmo dia em que começou a valer o contrato, no dia 11 de janeiro. 

Cadeirantes 

Silva afirmou que todos os elevadores para cadeirantes funcionam, atribuindo falhas registradas a 
erros de operação, e também declarou que foi necessário instalar estrutura para cobradores, pois 
veículos novos são montados sem esse espaço próprio. Segundo ele, os ônibus estão em boas 
condições (há 62 disponíveis) e já foram tomadas medidas para atender a população. O representante 
da Terra também tentou explicar o motivo da circulação de ônibus com letreiros de bairros do Rio de 
Janeiro: os painéis deveriam ter ficado desligados, com nome das linhas de Paulínia em placas nos 
primeiros dias. 

O secretário municipal de Transportes, Antônio Carrera, relatou como foi feita a contratação do 
serviço e disse que a empresa já foi notificada para cumprir obrigações contratadas. De acordo com a 
Prefeitura, não houve erro no edital: foi dada publicidade na escolha e o contrato é provisório e 
emergencial, com a mesma quantidade de ônibus e as mesmas rotas anteriores, e o valor de cerca de 
R$ 8,5 milhões ainda não foi liberado. 
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DATA: 15/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: OBRA/ PONTE DO RIO ATIBAIA  
PÁGINA: A4
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DATA: 16/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: OBRA/ PONTE DO RIO ATIBAIA  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/conselho-do-meio-ambiente-de-paulinia-elege-nova-
coordenacao-executiva/ 
 

Quatro empresas apresentam proposta para 
construir ponte estaiada em Paulínia 
Por  Redação - 16 de janeiro de 2020 

 
 

 
 
 

A ponte será construída sobre o rio Atibaia e vai interligar as avenidas João Aranha e 

Trabalhadores, entre os bairros Monte Alegre e João Aranha 

A Prefeitura de Paulínia iniciou nesta terça-feira (14) o processo licitatório para a escolha 

da empresa que fará a construção da ponte estaiada sobre o rio Atibaia, que ligará a região 

do Monte Alegre ao João Aranha, além da implantação do sistema viário de interligação das 

avenidas João Aranha e Dos Trabalhadores. 

As quatro empresas, inicialmente habilitadas na 1ª etapa da Concorrência Pública nº 

01/2019, de recebimento de documentos de habilitação, entregaram a proposta financeira 

nesta manhã. 

As empresas que participam do certame foram Construtora A. Gaspar S/A, Heleno & 

Fonseca Construtécnica S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A. e Consórcio formado pelas 

empresas Construtora Cidade Ltda. e Paulitec Construções Ltda. 



   RESUMO DA SEMANA  |  42 

 

  

A Comissão Municipal de Licitações iniciou o julgamento das propostas apresentadas para 

selecionar os vencedores. Apesar da demanda tramitar em caráter de urgência, ainda não 

há prazo definida para o resultado final. 

 
 

Ex-secretário de Moura Junior tenta barrar construção de nova ponte 

A licitação para construção da nova ponte sobre o rio Atibaia foi alvo de questionamento 

junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)uscava impedir sua 

continuidade. A representação no domingo (12), por Karla Campos Freire, e tentava barrar 

o processo licitatório. 

Ela protocolou às 17h23 uma no TCE-SP tentando impedir o andamento da licitação, porém 

seu pedido foi negado pelo conselheiro Sidney Beraldo. 

Karla é representada por seu irmão Arthur Freire, ex-secretário de Negócios Jurídicos de 

Edson Moura Junior (MDB). 

Em seu despacho feito 

nesta terça-feira, 14, o 

conselheiro citou não 

ser possível provar que 

no processo existem 

irregularidades que 

justificam a paralisação 

da licitação, e liberou a 

Administração Municipal 

para continuidade dos 

trabalhos. 

Tentamos contato com Arthur Freire, mas não tivemos retorno. 
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DATA: 15/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: OBRA/ PONTE DO RIO ATIBAIA  
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2480# 
 

 

CIDADE 

Tribunal de Contas nega pedido para suspender licitação 
da nova Ponte Atibaia 
 

Da Redação 
14/01/2020 16:01:47 

 

Concorrência para construção da nova Ponte Atibaia começou hoje (14) 

Representada pelo irmão Arthur Freire, ex-secretário de Moura e atual aliado de Tuta, Karla 

Freire teve liminar indeferida pelo TCE-SP, nesta segunda (13) 
 

 

Domingo (12), representando a irmã Karla Campos Freire, o advogado Arthur Campos 
Freire ingressou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) contra a licitação da nova 
Ponte sobre o Rio Atibia - Concorrência Pública 01/2019, que começou nesta terça-feira (14) com a 
abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes.  
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Os irmãos Freire apontaram supostas irregularidades no edital da concorrência pública e pediram 
a suspensão liminar (provisória) da licitação. O pedido foi negado pelo conselheiro do TCE-
SP Sidney Estanilau Beraldo, nesta segunda-feira (13). 

 

Na decisão, o conselheiro Beraldo ressaltou que eventual paralisação de um processo licitatório 
depende da constatação de “flagrante ilegalidade ou indícios concretos de restrição à ampla 
participação de interessados” e, após analisar as alegações de Karla e Arthur Freire contra a 
licitação da Ponte sobre o Rio Atibaia, concluiu: “Não foi possível firmar a necessária convicção da 
existência de flagrante ilegalidade ou indícios concretos de restrição à competitividade, 
suficientes para ensejar a paralisação do certame”.   

 

Entre as supostas irregularidades no edital, segundo apontamentos dos irmãos Freire ao TCE-SP, 
estão exigências desnecessárias feitas às empresas (ou consórcio de empresas) interessadas na 
execução da obra, tais como: visita técnica obrigatória, atestado de capacidade técnico-operacional 
e atestado de vistoria técnica, expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.  

 

Além disso, eles apontaram possível superfaturamento no valor da obra, estimada em R$ 72 
milhões (CLIQUE AQUI e acompanhe desde a primeira licitação lançada); aglutinação de serviços 
como terraplanagem, pavimentação, rede de iluminação, entre outros; e, que o item 8 do edital da 
nova licitação da ponte - equipe de projeto, gerenciamento, meio ambiente e obra – já foi objeto 
da Concorrência Pública 7/2015,  lançada e homologada pela então administração José Pavan 
Junior (PSDB).  

 
Até o presento momento, foi a única representação no TCE-SP contra a licitação da obra prevista 
para começar ainda este ano.   
 

Outro lado 

Procurado pelo Correio, Arhur Freire afirmou que vai recorrer da decisão do conselheiro do TCE-
SP Sidney Estanilau Beraldo. Freire foi secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de Paulínia 
nas administrações dos emedebistas Edson Moura e Edson Moura Junior. Atualmente, o advogado 
é ligado ao pré-candidato a prefeito Tuta Bosco (Cidadania).  A reportagem tentou, mas não 
conseguiu ouvir a Prefeitura. 
 
Foto: Arquivo 
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DATA: 13/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: LUTO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/13/paulinia-decreta-luto-pela-morte-de-5-
pessoas-da-familia-araujo-gomes/ 
 

[Respeito] 
Paulínia decreta luto pela morte de 5 pessoas 
da família Araújo Gomes 
Câmara Municipal também lamentou tragédia; corpos devem chegar nesta terça 
a Paulínia e sepultamentos serão no Cemitério das Palmeiras 

13 jan 2020 – 22h30 

 
Carro da família Araújo Gomes é guinchado após batida com caminhão (Foto: Polícia Rodoviária 
Federal) 

A Prefeitura de Paulínia decretou luto oficial de três dias em razão da morte dos cinco integrantes 
da família Araújo Gomes. As vítimas se envolveram em um acidente de trânsito na madrugada do 
último domingo (12), na BR-116, próximo a Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, Nordeste do Estado 
de Minas Gerais. Elas tinham viajado a Paraíba e voltavam para casa no bairro Bom Retiro. 

O decreto de luto oficial ocorre a partir desta segunda-feira (13) em respeito à morte de Afonso da 
Silva Gomes, 48 anos; Érika Cristina Araújo, 38; Luiza Cristina Araújo Gomes, 11; Izabela Caroline 
Araújo Gomes, 18; e Maria Eduarda Araújo Gomes, 15. “A Administração municipal expressa seu 
sentimentos aos familiares e amigos”, concluiu a nota da Prefeitura de Paulínia. 
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Érika Araújo, Izabela Caroline, Afonso Gomes Maria Eduarda e Luiza Cristina Araújo Gomes (Foto: 
Álbum de família) 

A Câmara de Vereadores também lamentou nesta segunda-feira a morte dos cinco integrantes da 
família Araújo Gomes. “Neste momento de extrema dor, que se estende aos demais familiares e 
amigos, o presidente da Câmara, Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), e o demais 14 vereadores do 
Legislativo paulinense expressam votos do mais profundo pesar”, revelou em nota. 

O irmão de Érika Cristina, Fernando Faria, informou que os cinco corpos devem chegar na 
madrugada desta terça-feira (14) em Paulínia. “Nos encontraremos amanhã (terça-feira) às 9h no 
estacionamento do Cemitério Municipal, na região central da cidade, e seguiremos em cortejo para o 
Cemitério das Palmeiras”, disse. “Lá faremos apenas uma oração e em seguida os sepultamentos. As 
urnas estarão lacradas.” 

Batida 

A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu às 4h45, do último domingo. A 
mãe, a única que dirigia, estava ao volante do carro, o marido no lado do passageiro e as três filhas 
no banco traseiro. O veículo, conforme os policiais, invadiu a pista contrária e bateu em um 
caminhão que ia no sentido contrário. 

A família Araújo Gomes havia viajado para passar o Natal e o Ano Novo na cidade de Manaíra, na 
Paraíba, terra natal de Afonso Gomes. Desde quando veio morar em São Paulo, há 30 anos, ele não 
tinha mais retornado para rever parentes e familiares no Nordeste do País. 
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DATA: 14/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: LUTO 
PÁGINA: A17 
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DATA: 14/01/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: LUTO 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/01/14/cinco-pessoas-da-mesma-

familia-mortas-apos-acidente-em-mg-sao-enterradas-em-paulinia.ghtml 

 
 

Cinco pessoas da mesma família mortas após 
acidente em MG são enterradas em Paulínia 
 
Corpos de pai, mãe e das três filhas seguiram em cortejo até o cemitério; não 
houve velório. Carro em que estavam na BR-116 bateu de frente com caminhão 
no domingo. 
 

Por G1 Campinas e Região 

14/01/2020 10h27   
 

 
Cinco pessoas da mesma família que morreram após acidente em MG são enterradas em Paulínia 

— Foto: Arthur Menicucci/G1 

 
As cinco pessoas da mesma família, que morreram após um acidente na madrugada de 
domingo (12) na BR-116 em Itaobim (MG), foram enterradas na manhã desta terça-feira 
(14) em Paulínia (SP), município onde moravam. Os corpos de pai, mãe e das três filhas 
seguiram em cortejo do Cemitério João Rodrigues até o Cemitério Parque das Palmeiras, 
acompanhados de carros e motos. Não houve velório e os caixões estavam fechados. 
Antes dos sepultamentos, familiares e amigos fizeram uma oração e se despediram das 
vítimas. Os caixões foram enterrados um seguido do outro, sob forte comoção de todos os 
presentes. Ninguém quis dar entrevista.  
A família morava no bairro Bom Retiro, tinha uma mercearia e havia viajado a Manaíra 
(PB) para passar as festas de Natal e Ano Novo. 
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O acidente aconteceu na viagem de volta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro 
em que estavam invadiu a contramão e bateu de frente contra um caminhão que vinha no 
sentido contrário. A suspeita é de que a motorista dormiu ao volante. 
 

 
Cinco pessoas da mesma família que morreram após acidente em MG são enterradas em Paulínia — 

Foto: Arthur Menicucci/G1 
 
Érika Cristina de Araújo, de 38 anos, que estava dirigindo; Afonso da Silva Gomes, de 48 
anos, e Luiza Cristina de Araújo Gomes, de 11 anos, morreram na hora. As outras duas 
filhas, Izabela Caroline Araújo Gomes, de 18 anos, Maria Eduarda Gomes Araújo, de 15 
anos, foram socorridas para para o Hospital Vale do Jequitinhona, em Itaobim, mas não 
resistiram aos ferimentos. 
 
Tragédia 
O irmão de Érika, Fernando Faria, contou que ela era a única habilitada e conduzia o 
veículo sozinha. Como a viagem era muito longa, a família seguia fazendo diversas 
paradas ao longo do caminho. Na noite de sábado (11), o último contato foi às 22h30. “Ela 
disse que havia passado o dia pela Bahia e que ia parar para descansar. A notícia seguinte 
que tivemos foi do acidente”, recorda. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
Grave acidente em Minas mata 5 pessoas da mesma família do bairro  
Bom Retiro  
DATA: 13/1/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/grave-acidente-em-minas-mata-5-pessoas-da-mesma-familia-do-bairro-
bom-retiro/ 

 

Falece a quinta vítima da família que morreu em acidente em Minas Gerais 
DATA: 13/1/2020 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
https://www.zatum.com.br/noticia/1128/morre-a-quinta-vitima-da-familia-que-morreu-em-acidente-em-
minas-gerais 

 

Paulínia decreta luto de 3 dias por morte de família 
DATA: 14/1/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE  |  PÁGINA:  
https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/01/paulinia-decreta-luto-de-3-dia-por.html 

 

Paulínia dá adeus à família Araújo Gomes em clima de consternação  
 

DATA: 14/1/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/14/paulinia-da-adeus-a-familia-araujo-gomes-em-clima-de-
consternacao/ 
 

Família morta em acidente é enterrada em Paulínia 
DATA: 14/1/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1478364,familia+morta+em+acidente+e
+enterrada+em+paulinia.aspx 

 

Família morta em acidente é sepultada em Paulínia 
DATA: 14/1/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/01/campinas_e_rmc/893664-familia-morta-em-acidente-e-
sepultada-em-paulinia.html 

 
Família de Paulínia morta em acidente será sepultada nesta terça 
DATA: 14/1/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://tododia.com.br/cidades/familia-de-paulinia-morta-em-acidente-sera-sepultada-nesta-terca/
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DATA: 17/01/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: PEDÁGIO/ CPI 
PÁGINA: 4 
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DATA: 11/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ PROCESSO SELETIVO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/11/prefeitura-convoca-1-473-candidatos-para-
prova-de-processo-seletivo/ 
 

[Educação] 
Prefeitura convoca 1.473 candidatos para 
prova de processo seletivo 
Aprovados serão contratados temporariamente para função de professor de 
Educação Básica I, conforme necessidades da rede municipal 

11 jan 2020 – 11h28 

 
 
Escola Estadual General Porphyrio da Paz será um dos locais de aplicação da prova (Foto: 
Divulgação)  

A Prefeitura de Paulínia convocou 1.473 candidatos para prestarem a prova objetiva do processo 
seletivo destinado a contratar temporariamente professores de Educação Básica I (PEB I) para este 
ano letivo. O valor da hora/aula é de R$ 39,57 e tem como base o mês de novembro de 2019. 
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A prova objetiva será realizada neste dia 19 de janeiro, a partir das 13h, em quatro escolas da 
cidade: 

– EE General Porphyrio da Paz; 

 Rua Presidente Costa e Silva, bairro Nova Paulínia. 

– EE Padre José Narciso Vieira Ehrenberg; 

Rua Campos Sales, 350, bairro João Aranha. 

– EE Núcleo Habitacional José Paulino Nogueira; 

 Avenida dos Trabalhadores, 400, Vila Monte Alegre 1. 

– Escola Técnica de Paulínia (Etep); 

 Avenida Constante Pavan, 1.001, bairro Betel. 

De acordo com a Prefeitura, os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido, 
não sendo permitida a entrada de candidato que chegar com atraso. A prova objetiva terá o tempo de 
duração de três horas. No total serão 50 questões de: 

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

O edital de convocação dos candidatos para a prova objetiva do processo seletivo foi publicado na 
edição extraordinária desta sexta-feira (10) do Semanário Oficial de 
Paulínia http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1454-extra.pdf, a partir da página 6. 

Os candidatos aprovados formarão uma lista de classificação pelo período de validade do processo 
seletivo – um ano, prorrogável por mais um. O processo seletivo é de responsabilidade da Fundação 
para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação Vunesp. 

Excepcional 

Conforme a Prefeitura, a contratação temporária, de excepcional interesse público, obedecerá à 
ordem de classificação dos aprovados, de acordo com as necessidades presentes e futuras da 
Prefeitura de Paulínia junto às unidades escolares da rede de ensino municipal de educação Infantil e 
Fundamental. 

As situações que preveem a contratação dos aprovados são de classes e aulas excedentes ou 
decorrentes de criação de salas, caso de vacância transitória, caracterizada por faltas, afastamentos e 
licenças do titular de função no ano letivo. Mais informações no site www.vunesp.com.br e pelo 
telefone (11) 3874-6300. 
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DATA: 15/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/conselho-do-meio-ambiente-de-paulinia-elege-nova-coordenacao-executiva/ 

 

Conselho do Meio Ambiente de Paulínia elege 
nova Coordenação Executiva 
Por  Redação - 15 de janeiro de 2020 

 

 

 
 

Primeira reunião do Conselho do Meio Ambiente (Comdema) de Paulínia nesta quarta feria 
(15) no Salão Nobre do Paço Municipal, onde foi eleita a nova Coordenação Executiva 2020-
2022 

 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) de Paulínia elegeu 
nesta quarta-feira (15) a nova Coordenação Executiva do Conselho para o 
biênio 2020/2022, durante reunião ordinária realizada no Salão Nobre do Paço 
Municipal. 

Por maioria absoluta foram eleitos como presidente André Favaro Correa 
(Sociedade Civil), vice-presidente Renato de C. Gonçalves (Secretaria de 
Planejamento), 1° secretário Rafael de Oliveira (Sociedade Civil) e 2° secretário 
Antônio Carlos Amante Carreira (Secretaria de Transportes). 
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A Coordenação Executiva reiterou o desejo de trabalhar em prol do meio 
ambiente e foi estabelecido como prioridade para 2020 o “Projeto de Proteção e 
Recuperação de Nascentes, Arborização Urbana e a Revisão do Plano Diretor”. 

Durante a reunião também ficou definido que todos os encontros do Conselho 
acontecerão na 1ª terça-feira do mês, com a primeira chamada às 17h40. 

COMDEMA 
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente foi criado pela Lei nº 
3.472/2015. Ele é composto por representantes da sociedade civil e da 
Prefeitura de Paulínia de forma paritária. O objetivo é promover a participação 
organizada da sociedade civil no processo de discussão e definição da política 
ambiental, em questões referentes à preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria no ambiente em Vinhedo. 

Calendário das reuniões 
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DATA: 09/01/2020  
VEÍCULO: TCE-SP 
ASSUNTO: ORIENTAÇÕES/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-lanca-novos-manuais-para-orientar-
gestores-e-jurisdicionados 
 

Tribunal de Contas lança novos manuais 
para orientar gestores e jurisdicionados 

 

  

09/01/2020 – SÃO PAULO – Com o intuito de orientar os entes jurisdicionados e instruir gestores e 

ordenadores de despesas municipais e estaduais, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCESP) reeditou 18 (dezoito) manuais temáticos que buscam auxiliar os administradores públicos no 

cumprimento de suas obrigações perante a Corte de Contas paulista. 

Além de abordar as alterações na legislação, foram inseridas nos manuais as principais decisões que 

sedimentam a jurisprudência do TCESP, com recomendações de boas práticas acerca da correta 

prestação de contas, do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da condução das 

gestões financeiras e orçamentárias dos entes da administração direta e indireta. 

As publicações também trazem atualizações referentes a setores importantes da administração pública, 

a exemplo dos repasses ao Terceiro Setor, aplicações nas áreas da Saúde e do Ensino, Previdência, 

Conselhos Municipais e Parcerias Público-Privadas. 
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São de interesse para os Prefeitos, Vereadores e Ordenadores de Despesas a abordagem de assuntos 

vitais, como remuneração de Agentes Políticos, elaboração de licitações e acompanhamento da 

execução contratual, financiamento das ações e serviços públicos de Saúde, normatização do Controle 

Interno, entre outros. 

Redigidos em linguagem simples, clara e objetiva, os manuais são fonte ágil de consulta por parte de 

contabilistas, orçamentistas, procuradores, ordenadores de despesa e agentes do controle interno, 

externo e social.  

Os manuais atualizados já estão disponíveis para leitura e download na versão eletrônica no site do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do link www.tce.sp.gov.br/publicacoes. 
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DATA: 17/01/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: ISS/ TRIBUTOS 
PÁGINA: 12 
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DATA: 17/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ISS/ TRIBUTOS 
PÁGINA: A4 



   RESUMO DA SEMANA  |  60 

 

  

DATA: 12/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEIÇÃO 
PÁGINA: A8 
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DATA: 15/01/2020  
VEÍCULO: A CIDADE ON 
ASSUNTO: PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
LINK: https://www.acidadeon.com/campinas/politica/NOT,0,0,1478535,jonas+define+em+ 
14+desconto+de+servidores+para+o+camprev.aspx 

Jonas define em 14% desconto de 
servidores para o Camprev 
Prefeito será obrigado a impor nova alíquota para desconto em folha 
dos servidores até julho 
Sarah Brito | ACidadeON Campinas15/1/2020 07:08 

Jonas irá enviar o projeto que altera contribuição no Camprev (Foto: Divulgação/PMC)  

 
O prefeito Jonas Donizette (PSB) definiu que o desconto na folha de pagamento dos 
servidores municipais para o fundo do Camprev (Instituto de Previdência Social do 
Município de Campinas) subirá de 11% para 14%. A mudança deve, 
obrigatoriamente, ocorrer até julho e a Administração espera enviar um PL (Projeto 
de Lei) para a Câmara em fevereiro sobre o assunto, para que haja debate na 
Câmara de Campinas. 
 
A alteração deve ocorrer porque os Estados e municípios têm até 31 de julho de 
2020 para se adequarem às novas regras previstas na Reforma da Previdência, feita 
por meio da Emenda Constitucional nº 103 no ano passado. O prazo foi definido no 
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dia 4 de dezembro. Até então, o prefeito - também presidente da FNP (Frente 
Nacional de Prefeitos) - havia defendido que as cidades deveriam ser incluídas na 
Reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro (sem partido). No entanto, essa 
proposta não avançou e agora Jonas terá que arcar com esse "ônus" político em 
ano eleitoral. 
 
"A parte mais difícil, a gente arcou com ela. Tentei algumas medidas, estamos 
chegando no último ano de mandato. Na verdade, vou estar fazendo algo que não é 
a minha gestão que vai desfrutar. Mas preciso pensar na cidade como um todo", 
afirmou o prefeito na tarde de terça-feira (14) com exclusividade ao ACidadeON 
Campinas. 
 
Atualmente, a lei traz uma tabela progressiva de repasses da União, que varia de 
7,5% a 22%, de acordo com o salário do servidor. No entanto, os Estados e 
municípios que não adotarem essa tabela devem ter alíquota de, no mínimo, 14%. 
 
Em 2018, o governo chegou a encaminhar um projeto para a Câmara que previa os 
mesmos 14% de desconto na folha para bancar o Camprev. Mas houve protestos e 
a proposta foi retirada da pauta. 
 
REFORMA É NECESSÁRIA, DIZ JONAS 
 
Jonas afirmou que é preciso fazer a "Reforma da Previdência municipal" pois, 
somente no ano passado, a Prefeitura, segundo o prefeito, terminou o ano com 
déficit de R$ 500 milhões no Camprev. "É como se cada campineiro colocasse R$ 
500 para complementar a aposentadoria dos servidores. Isso não é correto e pesa 
na Saúde e na Educação. Por outro lado, os servidores têm o direito deles. Por isso, 
vamos fazer um projeto que tenha equilibro para quem já está agora e mirando o 
futuro", disse. 
 
O cumprimento dessas regras do governo federal é exigência para que estados e 
municípios tenham o Certificado de Regularidade Previdenciária, necessário para 
receber transferências voluntárias da União e fazer financiamentos com bancos 
públicos federais. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 10 a 16/1/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara de Paulínia devolve mais de R$ 4 milhões à Prefeitura 
16 de janeiro de 2020  

A Câmara Municipal devolveu à Prefeitura R$ 4.067.011,93 do duodécimo (repasse da Prefeitura 
para o Legislativo) referente ao exercício de 2019. Com gestão fiscal eficiente, a Câmara 
economizou recursos e fez sobrar verbas que retornam para a Prefeitura investir em serviços. A 
devolução das “sobras de caixa” é determinação legal e demonstra a preocupação com o dinheiro 
público por parte da Presidência e dos setores administrativos […] 
 

 

 

Presidente da Câmara visita AUPACC e entrega doações da “Campanha 
Natal Sorridente” 
16 de janeiro de 2020  

O presidente da Câmara de Paulínia, Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), representando os demais 
vereadores, visitou na tarde de quarta-feira (15/1) a sede da AUPACC – Amigos Unidos por Amor 
Contra o Câncer. Ele entregou à presidente da entidade, Maria Elizabete Schiavi Giacomassi, os 
produtos de limpeza arrecadados durante a “Campanha Natal Sorridente” […] 
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Câmara convoca secretário e empresa para discutir problemas nos ônibus 
15 de janeiro de 2020  

As críticas ao serviço de transporte público coletivo na cidade, dias após a troca da empresa 
concessionária, foram tema de reunião nesta quarta-feira (15/1) na Câmara de Paulínia. Os 
vereadores convocaram representantes da Prefeitura e da Terra Auto Viação para cobrar 
providências. Parlamentares fizeram questionamentos […] 

 

Retorno do “Domingo da Alegria” é proposta de Valadão para crianças e 
jovens 
14 de janeiro de 2020  

Para ampliar atividades de lazer e recreação infantil e juvenil na cidade, o vereador Fábio Valadão 
(PRTB) solicita a volta do programa “Domingo da Alegria” em ginásios de esportes e nos bairros, 
inclusive quando as férias acabarem. Ele considera importante promover ações para atrair toda a 
comunidade […] 
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NOTA DE PESAR 
13 de janeiro de 2020  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta o falecimento dos cinco integrantes da Família Gomes 
Araújo, que viviam no bairro Bom Retiro e foram vítimas de um acidente de trânsito na madrugada 
de domingo (12/1) próximo ao município de Itaobim (no Vale do Jequitinhonha, região situada no 
nordeste do estado de Minas Gerais). […] 

 

 

Espaço de convivência para terceira idade é proposta de Edilsinho 
13 de janeiro de 2020  

A terceira idade é tema de três sugestões do vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB), apresentadas em 
dezembro: na Indicação 1.300/2019, ele solicita que o governo municipal crie um Centro de 
Convivência da Melhor Idade, oferecendo atividades como artesanato, dança, esporte e jogos de 
mesa. O complexo do Paulínia Shopping é o local ideal para a iniciativa […] 

 

Flávio Xavier sugere incentivo a quem transferir carros para o município 
10 de janeiro de 2020  

O vereador Flávio Xavier (DC) sugeriu que a Prefeitura crie lei de incentivo para moradores de 
Paulínia emplacarem carros no município, com condições que aumentem a arrecadação de IPVA na 
própria cidade. O imposto é pago ao Estado, mas 50% da verba é repassada ao local onde o veículo 
tem registro. […] 

 

 


