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DATA: 12/02/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeito-deve-sancionar-lei-que-proibe-fogos-de-artificio-
com-barulho-em-paulinia/ 
 

Prefeito deve sancionar lei que proíbe fogos 
de artifício com barulho em Paulínia 
Por Redação 

12 de fevereiro de 2020 

  

 
 

O prefeito Du Cazellato (PSDB) deve sancionar ainda nesta semana, o projeto de lei que 

proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício que façam barulho em Paulínia, 

tanto para locais públicos como privados. 

O projeto de lei foi aprovado pelos vereadores nesta terça-feira (11/2). Parlamentares 

defenderam que a medida é importante para a saúde de animais e pessoas epiléticas, 

autistas e idosas. 

A lei visa o bem-estar de animais, idosos, doentes, bebês e crianças que sofrem com os 

estouros e estampidos. Assim que sancionada pelo prefeito, haverá multa de R$ 1.000 a 

quem manusear, usar, queimar e soltar quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro. 
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A fiscalização caberá à Prefeitura, mas o apoio da população, dos ativistas e protetores dos 

animais que ajudem a denunciar casos de descumprimento da lei será fundamental. 

Durante a sessão, o presidente Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), recebeu um 

documento do Sindicato dos Servidores Públicos de Paulínia e um grupo de funcionários da 

educação, contrários a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) contra o procedimento 

de transformação do cargo de Educador Infantil para o cargo de Professor, permitida pela 

Lei Municipal nº 3.168/2010, ação ingressada pelo Ministério Público de São Paulo. 

Já o vereador Fábio Valadão (PRTB) pediu vista ao projeto de lei que autoriza contrato 

entre a Prefeitura de Paulínia e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado). 

Ele quer discutir melhor o projeto com os demais vereadores e a população paulinense. 

Foram apresentadas 50 Indicações de vereadores (sugestões à Prefeitura) e 37 

Requerimentos (cobrança de medidas ou informações). 

 
 

Entenda o caso da ADIN das educadoras infantis 

A Prefeitura Municipal de Paulínia, por meio da Secretaria de Negócios Jurídicos, esclarece 

que o Ministério Público de São Paulo ingressou com uma ação direta de 

inconstitucionalidade (ADIN) contra o procedimento de transformação do cargo de 

Educador Infantil para o cargo de Professor, permitida pela Lei Municipal nº 3.168/2010. 
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Em 2017, os Procuradores do Município já emitiram um parecer jurídico alertando que esse 

enquadramento configuraria transformação de cargos, o que seria inconstitucional e que 

violaria súmulas do STF. Inclusive, na ação proposta pelo Ministério Público de São Paulo 

foi juntado esse parecer mencionado. 

Diante dessa situação e para evitar uma postura contraditória na defesa da ADIN, o 

Prefeito Municipal, em um gesto de confiança e de compromisso com os servidores do 

Município, fez um convite formal em 3 de fevereiro de 2020 ao Sindicato para que assuma 

a defesa da categoria, dando todo o suporte de informações e de estrutura aos 

representantes jurídicos do Sindicato. É a primeira vez que o Chefe do Executivo outorga 

uma procuração ao Sindicato para atuar em nome do Prefeito, sendo que até o momento o 

Sindicato não se manifestou sobre o aceite deste convite. 

O Prefeito Municipal, em conjunto com seus assessores, entende que os advogados do 

Sindicato possuem expertise e conhecimento aprofundado para desempenhar a melhor 

defesa, em favor dos servidores, procurando reconhecer a constitucionalidade desse 

processo de transformação. 
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DATA: 13/02/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA 
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DATA:  
14/02/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA 
MUNICIPAL/ 2ª 
SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8 



   RESUMO DA SEMANA  |  8 

 

  

DATA: 14/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6 
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DATA: 12/02/2020  
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/1284/paulinia-proibe-rojoes-barulhentos-e-multa-sera-
de-r-1-mil 

 

Paulínia proíbe rojões barulhentos e  
multa será de R$ 1 mil 
Regras foram estabelecidas na última terça 
12/02/2020 17h46 

Por: Zatum Notícias 

 

Câmara Municipal de Paulínia (Crédito: divulgação) 

Foi aprovado na última terça-feira (11), em Paulínia, proposta que proíbe a queima de fogos 

de artifício com barulho na cidade. Para quem realizar tal ato haverá multa de R$ 1000,00. 

Segundo parlamentares, a medida é importante para a saúde de animais e pessoas 

epiléticas, autistas e idosas. 

A 2ª Sessão Ordinária debateu, ainda, se unidades de saúde do município devem divulgar 

listas de pacientes que aguardam consultas, exames e cirurgias. A Secretaria da Saúde 

ficaria obrigada a informar detalhes sobre fila de espera e o tempo médio para 
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atendimento. O texto foi votado em primeira discussão (quando se analisa apenas a 

legalidade da proposta). 

Também em primeira discussão, passou projeto buscando permitir que grávidas e obesos 

embarquem e desembarquem fora dos pontos de ônibus, em qualquer horário, para 

facilitar a acessibilidade. 

Já em segunda discussão, foi aprovado atendimento preferencial às pessoas com 

fibromialgia (síndrome que gera dor generalizada em articulações) em órgãos municipais e 

concessionárias de serviços públicos. A Secretaria de Saúde deverá fornecer cartão 

gratuito a quem tiver diagnóstico médico comprovando deficiência ou mobilidade reduzida 

causada pela doença. 

Outros projetos criam o Dia da Conscientização da Fibromialgia (sempre em 12 de maio) e 

o Dia do Obreiro Universal (terceiro domingo do mês de agosto). 

Ainda passou uma proposta que estabelece o valor para os débitos judiciais a serem pagos 

mediante RPV (Requisição de Pequeno Valor). Isso significa que, quando a Justiça 

reconhecer que o município tem dívidas, a parte vitoriosa não precisará entrar na fila de 

precatórios caso o crédito seja de até R$ 15 mil. 
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DATA: 12/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO ORDINÁRIA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/12/projeto-de-lei-obriga-prefeitura-a-divulgar-
fila-de-espera-da-saude/ 
 

Projeto de lei obriga Prefeitura a divulgar fila de 
espera da Saúde 
Proposta foi aprovada em primeira discussão na sessão desta terça-feira, mas depende de 
segunda votação e da sanção do prefeito 

 
Vista geral da Câmara de Paulínia durante a 2ª sessão ordinária do ano (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram na noite desta terça-feira (11) projeto de lei que obriga as 
unidades de saúde do município a divulgarem listas de pacientes que aguardam consultas, exames e 
cirurgias. A proposta foi votada em primeira discussão (quanto à legalidade) e precisa de mais uma 
aprovação na Câmara Municipal, além da sanção do prefeito, para começar a valer. 

Se a proposta virar lei, a Prefeitura deverá divulgar a data em que o paciente solicitou o serviço, o 
tempo médio previsto para o atendimento, a relação de inscritos habilitados para os procedimentos e 
a lista dos pacientes já atendidos. Para preservar a privacidade, o sistema não traria nomes, mas o 
número do Cartão Nacional de Saúde para preservar (CNS). 

Essa lei já está em vigor em Campinas, Indaiatuba, Santa Bárbara d’Oeste, Sorocaba e Tatuí. 
“Vivemos tempos de transparência nas ações de quem governa e legisla”, disse o autor da proposta, o 
vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB). “Tempos esses que devem conduzir as ações de forma cada 
vez mais transparente, proporcionando aos governados a sensação de segurança e eficiência que todo 
ato da administração deve observar.” 
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Professores entregam documento pedindo apoio dos vereadores contra Adin (Foto: Divulgação) 

Na 2ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram em definitivo o projeto de lei que proíbe a 
queima de fogos de artifício com barulho em Paulínia. Se sancionada pelo prefeito, haverá multa de 
R$ 1 mil a quem manusear, usar, queimar e soltar quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro. 
A medida seria importante para a saúde de pessoas epiléticas, autistas, idosas e de animais. 

Sabesp 
A pauta da sessão incluía um projeto de lei para autorizar contrato entre a Prefeitura de Paulínia e a 
Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp). A votação, porém, foi adiada porque o 
vereador Fábio Valadão (PRTB) pediu vista da proposta para melhor análise do processo. 

Durante a sessão, professores da rede municipal foram à Câmara para entregar documento ao 
presidente da Câmara, Loira (DC), e pedir apoio dos vereadores para derrubar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin), que tramita na Procuradoria-Geral de Justiça, em São Paulo, contra o 
procedimento de transformação do cargo de Educador Infantil para o cargo de Professor, permitida 
pela Lei Municipal nº 3.168/2010. 

Ônibus 
Também em primeira discussão passou projeto buscando permitir que grávidas e obesos embarquem 
e desembarquem fora dos pontos de ônibus, em qualquer horário, para facilitar a acessibilidade. 

Já em segunda discussão foi aprovado atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia 
(síndrome que gera dor generalizada em articulações) em órgãos municipais e concessionárias de 
serviços públicos. A Secretaria de Saúde deverá fornecer cartão gratuito a quem tiver diagnóstico 
médico comprovando deficiência ou mobilidade reduzida causada pela doença. 

Débitos 
Ainda passou uma proposta que estabelece o valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante 
Requisição de Pequeno Valor (RPV). Isso significa que, quando a Justiça reconhecer que o 
município tem dívidas, a parte vitoriosa não precisará entrar na fila de precatórios caso o crédito seja 
de até R$ 15 mil. 

Outros projetos criam o Dia da Conscientização da Fibromialgia (sempre em 12 de maio) e o Dia 
do Obreiro Universal (terceiro domingo do mês de agosto). Foram apresentadas 50 Indicações de 
vereadores (sugestões à Prefeitura) e 37 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações). 
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DATA:  
14/02/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA 
MUNICIPAL/ 
AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS 
PÁGINA: 12 
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DATA: 11/02/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2491 
 

Gaeco vai ouvir vereadores sobre suposta “troca de 
favores” com ex-prefeito em 2017 
 

Da Redação 
11/02/2020 16:02:34 

 

 

O caso também foi alvo de Comissão Processante da Câmara de Paulínia 

Dixon Carvalho teria negociado com parlamentares a rejeição de duas denúncias contra ele 

na Câmara em troca de nomeações de cargos na Prefeitura de Paulínia 
 

No início da semana passada um oficial de justiça esteve na Câmara Municipal de Paulínia para notificar 
os vereadores Fábio Valadão (PRTB), Fábia Ramalho (PMN), Edilsinho Rodrigues (PSDB), Danilo 
Barros (PL), Flávio Xavier (DC), João Mota (DC), Manoel Filhos da Fruta (PCdoB), Xandynho 
Ferrari (PSD), Marquinho Fiorella (PSB), Zé Coco (PV) e Marcelo D2 (PROS).   
 

O Correio apurou que as notificações partiram da Promotoria de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Organizado) de Campinas, a pedido da Procuradoria-Geral de 
Justiça (PGJ) de São Paulo. Os parlamentares serão interrogados pelo promotor Jandir Moura 
Torres sobre o episódio em que foram acusados de livrar o ex-prefeito de Paulínia Dixon 
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Carvalho (Progressistas) de duas investigações na Câmara, em troca de cargos comissionados para 
apadrinhados políticos na Prefeitura da cidade.  
 

As denúncias que teriam sido usadas como “moeda de troca” pelo ex-prefeito foram votadas e 
rejeitadas pelos vereadores na 5ª sessão ordinária de 2017, dia 28 de março. As nomeações das pessoas 
supostamente indicadas pelos parlamentares tiveram início no mês seguinte. Os 
denunciantes  Claudinê Moretti Filho e Arthur Augusto Campos Freire apontaram supostas 
irregularidades nos contratos emergenciais (sem licitação) do município com as empresas RC 
Nutry (merenda escolar) e Corpus Saneamento (coleta de lixo e limpeza urbana), no valor total de 
quase R$ 27 milhões. Vereadores e ex-prefeito sempre negaram as acusações.   
 

Os depoimentos no Gaeco de Campinas acontecem a partir desta quinta-feira (13), mas a investigação 
corre em segredo de justiça.  O atual presidente da Câmara Municipal, Antonio Miguel Ferrari, 
o Loira (DC), não foi notificado porque já prestou depoimento na PGJ em São Paulo no ano passado, 
quando administrou interinamente o município.  O prefeito Du Cazellato (PSDB), ex-vereador e 
presidente do Legislativo em 2017, também deve ser ouvido.  
 

Em 2018, a Câmara instaurou Comissão Processante (CP) contra Dixon e os treze vereadores,  mas uma 
suspeição levantada contra o então secretário da CP e atual vice-prefeito municipal, Paulo Camargo 
Junior, o Sargento Camargo (PSDB), gerou o arquivamento da denúncia antes de o relatório final da 
comissão ser votado pelo Plenário, na sessão de julgamento dia 10 de setembro daquele ano. Ou 
seja, ex-prefeito e vereadores não foram julgados culpados ou inocentes das acusações. 
 

O Correio procurou os vereadores para confirmar o recebimento das notificações expedidas pelo 
Gaeco. Fábio Valadão (PRTB), Xandynho Ferrari (PSD), Zé Coco (PV), Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) 
e Fábia Ramalho (PMN) responderam que foram notificados. Marquinho Fiorella (PSB), Marcelo 
D2 (PROS) e Danilo Barros (PL), atualmente licenciado da Câmara, afirmaram que ainda não 
foram.  Edilsinho Rodrigues (PSDB) não respondeu, até a publicação desta matéria. Não conseguimos 
contato com Flávio Xavier e João Mota, ambos do DC, nem com o ex-prefeito Dixon 
Carvalho (Progressistas). 

 

Foto: Correio Imagem/Arquivo 
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DATA: 14/02/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEITORAL/ CONTAS PÚBLICAS  
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  17 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  18 

 

  

DATA: 14/02/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEITORAL 
PÁGINA: A6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 13/02/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEITORAL/ CONTAS 
PÁGINA: A6 
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DATA: 13/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: ELEIÇÕES 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/13/propaganda-eleitoral-antecipada-rende-
multa-de-ate-r-25-mil/ 
 

[Abra o olho] 
Propaganda eleitoral antecipada rende multa 
de até R$ 25 mil 
Pré-candidatos e cidadãos comuns podem ser punidos no caso de comprovação 
de publicidade irregular antes do próximo dia 16 de agosto 

13 fev 2020 – 5h30 

 
Regras das eleições municipais são fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (Foto: Divulgação) 

O primeiro turno das eleições municipais será realizado no próximo dia 4 de outubro em todo o 
País e o segundo turno, nos municípios onde houver, 21 dias depois, em 25 de outubro. 

Desse modo, pré-candidatos e eleitores já devem ficar atentos à legislação eleitoral. Um dos 
assuntos que merece destaque é a propaganda eleitoral antecipada, fator que desequilibra a igualdade 
de oportunidades entre os futuros candidatos da disputa. 

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), esse tipo de propaganda é 
permitido somente a partir do dia 16 de agosto, inclusive na internet. 

A divulgação de propaganda antecipada sujeita o responsável e o beneficiário, quando 
comprovado o seu prévio conhecimento, à multa no valor de R$ 5 mil a R$ 25 mil, ou o equivalente 
ao custo da propaganda, se este for maior. 
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Até o início da campanha eleitoral, e desde que não haja pedido explícito de votos, a legislação 
permite exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e menção à pretensa candidatura, assim 
como sua participação ou de filiados a partidos políticos em entrevistas, debates e programas de 
televisão, rádio e internet, devendo ser assegurado o tratamento isonômico pelas emissoras. 

É permitida, ainda, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em 
redes sociais, blogs, sites pessoais e aplicativos, explicou o TRE-SP. 

A campanha de arrecadação de recursos on-line está liberada a partir do dia 15 de maio, 
observadas a proibição de pedir votos e as regras relativas à propaganda eleitoral na internet, 
disponíveis no artigo 3º, VII da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral – TSE 23.610/19. 

Já o impulsionamento de conteúdos na internet e a veiculação de anúncios na imprensa escrita, a 
distribuição de folhetos, a realização de carreatas e passeatas, presença de bandeiras ao longo das 
vias e afixação de adesivos em janelas e carros serão permitidas apenas a partir do dia 16 de agosto, 
de acordo com as especificações da Resolução TSE 23.610/19. 

A propaganda eleitoral paga na televisão e no rádio é proibida pela Lei das Eleições (Lei 
9.504/1997). 

Vale destacar, ainda, que durante a campanha eleitoral é livre a manifestação do pensamento na 
internet, sendo vedado, porém, o anonimato, assegurado o direito de resposta a quem se sentir 
ofendido. 
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DATA: 14/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEITORAL 
PÁGINA: 4 
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DATA: 14/02/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: OBRAS/ PONTE DA RHODIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 11/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: OBRAS/ PONTE DA RHODIA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/11/novela-da-ponte-da-rhodia-ganha-novo-
capitulo-com-abertura-de-licitacao/ 
 

Novela da ponte da Rhodia ganha novo capítulo 
com abertura de licitação 

Concorrência pública é para contratar empresa ou consórcio para terminar 
serviço deixado praticamente pronto pela Etama Construtora 

 
Nova ponte da Rhodia está quase pronta e com sua conclusão paralisada desde o final do ano (Foto: 
Divulgação) 

A novela da construção da nova ponte da estrada da Rhodia, que já dura mais de cinco anos, vai 
ganhar outro capítulo. O prefeito Du Cazellato (PSDB) abriu nesta terça-feira (11) concorrência 
pública para contratar empresa ou consórcio para terminar o serviço abandonado praticamente pronto 
pela Etama Construtura Ltda no final do ano passado. 

A nova ponte é construída sobre o Ribeirão Anhumas, no limite de Paulínia com o distrito de 
Barão Geraldo, em Campinas. A ligação entre as duas cidades foi interditada por problemas 
estruturais em novembro de 2014, ou há cinco anos e três meses. À época, registrava Volume Diário 
Médio (VDM) de cerca de 4 mil veículos. 

A obra de demolição da antiga ponte da Rhodia começou no dia 9 de outubro de 2018, ainda na 
gestão do prefeito cassado Dixon Carvalho (Progressistas). O prazo de conclusão era de oito meses, 
ou junho de 2019, por cerca de R$ 6 milhões. 
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Tapumes e manilhas de concreto em uma das cabeceiras impedem passagem de veículos (Foto: Divulgação) 

De lá para cá, houve três trocas de prefeito: Dixon por Du Cazellato (PSDB), Cazellato por 
Loira (DC) e Loira por Cazellato. Todas essas administrações garantiram que a construção seguia 
acelerada. Mas o que se viu foi adiamento da entrega da nova ponte primeiro para agosto, depois 
novembro de 2019 e, agora, nem previsão de data existe. 

Nesse período de um ano e quatro meses de obra o valor previsto para conclusão do serviço 
também subiu de R$ 5.968.050,35 para R$ 6.652.497,50 – um aditamento no valor inicial do 
contrato de R$ 684.447,15. E teria sido um segundo pedido de aumento da Etama que causou, por 
questões legais, a rescisão contratual com a Prefeitura e a interrupção da construção no final de 2019. 

Nota 
A Prefeitura chegou a divulgar à época nota informando que a nova ponte da Rhodia se encontrava 
“em fase final de conclusão”, dependendo de licença ambiental exigida pela Cetesb para operação, 
bem como instalação de guarda-corpo (equipamentos de segurança, como gradis ou guard-rails). 
Entretanto também falta um trecho de pavimentação. 

A nota da Prefeitura de Paulínia ainda esclarecia que a ponte não está liberada para uso e nenhum 
motorista, motociclista, pedestre ou ciclista deve trafegar pela obra. O governo prometeu reforçar a 
vigilância no local e voltou a instalar tapumes e manilhas de concretos em uma das cabeceiras na 
tentativa de evitar invasões. 

Prazos 
Sobre a concorrência aberta a Prefeitura não informou até a publicação deste texto quais serviços a 
nova empresa deverá fazer para concluir a ponte da Rhodia; se já estavam incluídos no contrato 
rescindido com o Etama; quanto tempo precisará para conclui-los; a que preço estimado; o valor 
investido até aqui na construção; e a data para liberação do trânsito de veículos pelo local. 

As empresas ou consórcios interessados no término da obra terão prazo para entrega e protocolo 
das propostas até as 9h do próximo dia 13 de março na Divisão de Licitações da Prefeitura de 
Paulínia (Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551, bairro Parque Brasil 500). A abertura dos 
envelopes está prevista para ocorrer uma hora depois. 
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DATA: 08/02/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ SATISFAÇÃO  
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2490 
 

Segundo Indsat, segurança subiu e transporte desceu no 
conceito dos paulinenses 

 
Levantamento percorreu vários bairros de Paulínia 

Dados são referentes ao último trimestre de 2019 e mostram ainda os setores de “geração de 
empregos, trânsito e saúde” mal avaliados pela população 
 
Em dezembro passado, o Indicadores de Satisfação com Serviços Públicos 
(Indsat) ouviu 450 moradores de Paulínia sobre dezesseis setores municipais: educação, 
merenda escolar, saúde, Guarda Municipal, segurança, transporte público, coleta de 
lixo, limpeza pública, qualidade da água, abastecimento de água, iluminação pública, 
trânsito, cultura, qualidade do asfalto, geração de empregos e qualidade de vida.  
 
Relativa ao último trimestre (outubro, novembro e dezembro) de 2019, a pesquisa (de casa 
em casa) quis saber a opinião da população em relação à qualidade dos principais serviços 
públicos prestados pelo município. Coleta de lixo, água (abastecimento e qualidade), limpeza 
e iluminação registraram alto grau de satisfação. Geração de empregos, trânsito e saúde 
foram os piores avaliados pelos entrevistados do Indsat – homens e mulheres, de 16 a 50 
anos ou mais, com ensino fundamental, médio ou superior, católicos ou evangélicos.  
 
Em comparação ao penúltimo trimestre (julho, agosto e setembro) do ano passado, também 
pesquisado pelo Indsat, o setor de segurança foi o que mais subiu no conceito dos 
paulinenses: da 13ª para a 8ª posição.  Já o transporte coletivo de passageiros fez o 
caminho contrário: caiu da 8ª para a 10ª posição, piorando ainda mais o índice de 
insatisfação da população com a Viação Passaredo, antiga prestadora do serviço público no 
município. 
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A pesquisa mostra ainda que 30% dos entrevistados avaliaram a educação pública municipal 
como ótima/boa, 42% regular e 28% ruim/péssima. A merenda escolar atingiu o grau 
médio de satisfação, com: 34% ótima/boa, 40% regular e 26% ruim/péssima. Dos três 
últimos colocados no levantamento, apenas o setor de geração de empregos oscilou 
positivamente, entre o penúltimo e o último trimestre de 2019: subiu da 16ª para a 
14ª posição – confira o ranking completo de satisfação abaixo.  
 
Procurado pela reportagem do Correio, o atual prefeito Du Cazellato (PSDB) comentou o 
levantamento do Indsat. “Anos de administrações marcadas por decisões equivocadas 
produziram resultados desastrosos para o município e que, até hoje, a população sente 
na pele. Além disso, a instabilidade política travou o avanço da cidade em muitas áreas. 
Estamos trabalhando incansavelmente para eliminar os efeitos negativos de tudo isso, 
fazer Paulínia andar e não mais parar”, disse ele.  
 
Ranking da RMC 
Além de Paulínia, o Indsat pesquisou a qualidade dos mesmos serviços públicos em outros 14 
municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) -  Americana, Artur Nogueira, 
Campinas, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova 
Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.  
 
Quando comparada às cidades da região pesquisadas, Paulínia também melhorou e piorou em 
alguns quesitos, entre o penúltimo e o último trimestre de 2019. Merenda escolar, segurança, 
qualidade da água, abastecimento de água, iluminação e asfalto subiram de posições; saúde, 
Guarda Municipal, transporte público e trânsito desceram. A maior queda foi registrada na 
qualidade do transporte coletivo: da 3ª colocação, nos meses de julho, agosto e setembro, 
para a 10ª, em outubro, novembro e dezembro. 
 
 
RANKING COMPLETO: 
 
Educação 
Ótima/Boa: 30% 
Regular: 42% 
Ruim/Péssima: 28% 
Ranking local: 11ª posição  
Ranking RMC: 11ª posição 
Grau de satisfação: MÉDIO 
 
Merenda escolar 
Ótima/Boa: 34% 
Regular: 40% 
Ruim/Péssima: 26% 
Ranking local: 9ª posição  
Ranking RMC: 13ª posição 
Grau de satisfação: MÉDIO 
 
Saúde 
Ótima/Boa: 10% 
Regular: 22% 
Ruim/Péssima: 68% 
Ranking local: 16ª posição  
Ranking RMC: 11ª posição 
Grau de satisfação: BAIXO 
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Guarda Municipal 
Ótima/Boa: 38% 
Regular: 47% 
Ruim/Péssima: 15% 
Ranking local: 7ª posição  
Ranking RMC: 9ª posição 
Grau de satisfação: MÉDIO 
 
Segurança Pública 
Ótima/Boa: 36% 
Regular: 40% 
Ruim/Péssima: 24% 
Ranking local: 8ª posição  
Ranking RMC: 7ª posição 
Grau de satisfação: MÉDIO 
 
Transporte Público 
Ótima/Boa: 36% 
Regular: 31% 
Ruim/Péssima: 33% 
Ranking local: 10ª posição  
Ranking RMC: 10ª posição 
Grau de satisfação: MÉDIO 
 
Coleta de lixo 
Ótima/Boa: 91% 
Regular: 7% 
Ruim/Péssima: 2% 
Ranking local: 1ª posição  
Ranking RMC: 5ª posição 
Grau de satisfação: ALTO 
 
Limpeza pública 
Ótima/Boa: 66% 
Regular: 27% 
Ruim/Péssima: 7% 
Ranking local: 4ª posição  
Ranking RMC: 3ª posição 
Grau de satisfação: ALTO 
 
Qualidade da água 
Ótima/Boa: 84% 
Regular: 12% 
Ruim/Péssima: 4% 
Ranking local: 3ª posição  
Ranking RMC: 4ª posição 
Grau de satisfação: ALTO 
 
Abastecimento de água 
Ótima/Boa: 92% 
Regular: 7% 
Ruim/Péssima: 1% 
Ranking local: 2ª posição  
Ranking RMC: 3ª posição 
Grau de satisfação: ALTO 
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Iluminação Pública 
Ótima/Boa: 65% 
Regular: 26% 
Ruim/Péssima: 9% 
Ranking local: 5ª posição  
Ranking RMC: 9ª posição 
Grau de satisfação: ALTO 
 
Trânsito 
Ótima/Boa: 13% 
Regular: 22% 
Ruim/Péssima: 65% 
Ranking local: 15ª posição  
Ranking RMC: 15ª posição 
Grau de satisfação: BAIXO 
 
Cultura 
Ótima/Boa: 20% 
Regular: 31% 
Ruim/Péssima: 49% 
Ranking local: 13ª posição  
Ranking RMC: 15ª posição 
Grau de satisfação: MÉDIO 
 
Qualidade do asfalto 
tima/Boa: 29% 
Regular: 34% 
Ruim/Péssima: 37% 
Ranking local: 12ª posição  
Ranking RMC: 4ª posição 
Grau de satisfação: MÉDIO 
 
Geração de empregos 
Ótima/Boa: 9% 
Regular: 24% 
Ruim/Péssima: 67% 
Ranking local: 14ª posição 
Ranking RMC: 9ª posição 
Grau de satisfação: BAIXO 
 
Qualidade de Vida 
Ótima/Boa: 36% 
Regular: 47% 
Ruim/Péssima: 17% 
Ranking local: 6ª posição 
Ranking RMC: 11ª posição 
Grau de satisfação: MÉDIO 
 
De acordo com o Indsat a margem de erro da pesquisa é de 4,8 pontos percentuais para mais ou 
para menos e o nível de confiança é de 95%. 
 
Foto: Reprodução/RT Imagens Aéreas 
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DATA: 11/02/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CIDADES  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/ssp-troca-comando-da-policia-civil-em-paulinia/ 
 

SSP troca comando da Polícia Civil em Paulínia 
Por Redação 

 11 de fevereiro de 2020 

 

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) trocou o comando da Polícia Civil 

em Paulínia. Os nomes dos novos delegados foram publicados no Diário Oficial do 

Estado (DOE) no último sábado (8). 

A mudança acontece após a unidade paulinense colecionar diversas polêmicas. A duas 

maiores delas foi a operação na casa do filho do ex-presidente Lula, após denúncia 

anônima por suspeita de tráfico. A outra foi a operação “Curriculum Vitae”, da Polícia 

Civil e do Ministério Público de Paulínia. A ação, ainda, investiga um esquema para 

contratação de funcionários ligados a uma cooperativa. Com os trabalhos, 11 pessoas 

foram denunciadas à Justiça e três tiveram a prisão preventiva decretada. 

Os delegados Rodrigo Luís Galazzo (titular) e Carlos Renato de Melo Ribeiro (adjunto) 

foram transferidos, respectivamente, para o 8º e 4º distritos policiais de Campinas. 
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No lugar deles em Paulínia assumem Felipe Rodrigues de Carvalho e Luiz Paulo de 

Oliveira Silva, que atuavam também em Campinas. 

Felipe Carvalho já trabalhou em Paulínia e tem passagem por delegacias de São Paulo 

e Campinas, e também por unidades especializadas da Polícia Civil em Campinas. Já 

Silva acumula 10 anos no cargo de delegado. 

Galazzo, antes de chegar à Paulínia, trabalhou no 1º Distrito Policial de Piracicaba e na 

Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas. Galazzo começou na polícia 

como delegado em 2004. 

Já Carlos Renato de Melo Ribeiro, que chefiou a operação na casa do filho de Lula, em 

outubro de 2017, está há 15 anos na polícia. Nada foi comprovado e o caso foi parar 

na Justiça. 

Em nota, a Polícia Civil informou que movimentações de pessoal entre as unidades da 

instituição são rotineiras e devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado. 

A Delegacia de Polícia Civil de Paulínia está localizada no coração da cidade, na avenida 

José Paulino, nº 1.406. O prédio conta com elevador, banheiros e rampas de acesso 

para pessoas com deficiência e idosos no complexo. O local conta ainda com o Núcleo 

de Atendimento à Mulher da Delegacia de Polícia Civil. 

Em 2015, a Prefeitura reordenou parte do estacionamento da Praça da Amizade (Corpo 

de Bombeiros) para funcionários e usuários da delegacia, para solucionar problemas de 

mobilidade urbana da região. 
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DATA: 12/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SEGURANÇA PÚBLICA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/12/secretaria-de-seguranca-de-sao-paulo-troca-
os-delegados-de-paulinia/ 

Secretaria de Segurança de São Paulo troca os delegados de 
Paulínia 
No lugar de Rodrigo Galazzo e Carlos Ribeiro entram Felipe Rodrigues de Carvalho e 
Luiz Paulo de Oliveira Silva, ambos de Campinas 

 
Um dos novos delegados de Paulínia, Felipe Rodrigues de Carvalho, já passou pela cidade (Foto: Reprodução) 

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) trocou os dois delegados de Paulínia. Saíram o 
titular Rodrigo Luís Galazzo e o adjunto Carlos Renato de Melo Ribeiro para as chegadas de Felipe 
Rodrigues de Carvalho e Luiz Paulo de Oliveira Silva, ambos de Campinas. 

Por meio de nota, a Polícia Civil se limitou a informar “que movimentações de pessoal entre as 
unidades da instituição são rotineiras e devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado. 
Conforme publicado nos últimos dias (no início deste mês) houve troca entre os delegados que 
estavam em duas unidades de Campinas e os que atuavam em Paulínia.” 

Os dois ex-delegados de Paulínia foram enviados para Campinas. Galazzo foi transferido para o 8º 
Distrito Policial, que fica na Vila Padre Anchieta; e Ribeiro, para o 4º Distrito Policial, localizado no 
Parque Taquaral. 

Carvalho, um dos novos delegados de Paulínia, estava lotado no 4° Distrito Policial de Campinas. 
Ele já passou pelo 101º DP de São Paulo, 1º DP de Campinas, Delegacia de Paulínia, 2ª Delegacia 
Seccional de Campinas e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise). 

Silva, ex-titular do 8º Distrito Policial de Campinas, está há 10 anos no cargo de delegado e já 
respondeu cumulativamente pela titularidade do 11º Distrito Policial, no Jardim Ipaussurama, 
daquela mesma cidade. No ano passado, recebeu o Diploma de Honra ao Mérito do Conselho 
Municipal de Segurança Pública de Campinas. 
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DATA: 11/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRÂNSITO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/11/guarda-municipal-aplica-8-826-multas-
durante-o-ano-de-2019-em-paulinia/ 
 

[Trânsito] 
Guarda Municipal aplica 8.826 multas durante o ano 
de 2019 em Paulínia 
Média foi de 24 autuações por dia – ou uma por hora; falta de uso de cinto de 
segurança está entre as infrações mais cometidas pelos motoristas 

11 fev 2020 – 13h58 

 

Guardas municipais de Paulínia durante comando de trânsito na cidade (Foto: Divulgação) 

A Guarda Municipal aplicou 8.826 multas de trânsito durante todo o ano passado em Paulínia. A 
média de autuações dos agentes foi de 24 por dia, ou uma por hora. Em 2018, foram 9.514 no total. 

As infrações mais comuns cometidas em 2019 pelos motoristas em Paulínia foram: 

 falta de uso de cinto de segurança – 1.452 autuações; 
 transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão – 789; 
 estacionar em fila dupla – 614; 
 dirigir veículo utilizando-se de telefone celular – 607; e 
 avançar o sinal vermelho do semáforo – 429. 
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Conforme o Setor de Estatísticas da Guarda Municipal, os cinco locais de Paulínia onde mais os 
motoristas foram flagrados cometendo infrações de trânsito em 2019 foram: 

 1º) Avenida dos Expedicionários, na altura do número 87 – 765 autuações; 
 2º) Avenida dos Expedicionários, nas proximidades do número 1.344 – 535; 
 3º) Avenida José Paulino, na região do número 4.817 – 223; 
 4º) Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, na altura do número 4.545 – 184; e 
 5º) Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, sem número especificado – 164. 

Nos dois pontos da Expedicionário, a multa campeã no ano passado foi a de transitar em 
local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão. 

Já nas avenidas José Paulino e Prefeito José Lozano de Araújo as infrações mais cometidas pelos 
motoristas estão relacionadas a dirigir com o uso de celular ou sem cinto de segurança. 

A Prefeitura não informou o valor arrecadado com as multas aplicadas pela Guarda Municipal 
durante 2019 nem onde os recursos foram ou deverão ser aplicados. 

Mais 

Na última quinta-feira (6), o prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PSDB), nomeou 47 guardas 
municipais como agentes da autoridade de trânsito do município. 

Até a publicação deste texto, a Prefeitura não informou o motivo que levou a nomeação de mais 47 
agentes de trânsito em Paulínia e quantos já atuam na cidade. 
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DATA: 07/02/2020  
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: INFRAESTRUTURA/ RECANTO DAS ÁGUAS  
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8303223/ 
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DATA: 14/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 2, COM CHAMADA NA CAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  36 

 

  

DATA: 06/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: IMPOSTOS/ PARCELAMENTO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/06/prazo-de-adesao-ao-programa-
parcelamento-amigo-termina-dia-20/ 

[Dívidas] 
Prazo de adesão ao ‘Programa Parcelamento Amigo’ termina dia 20 
Contribuinte que tem débitos com a Prefeitura de Paulínia pode dividir o pagamento 
em até 100 vezes, com parcelas mínimas de R$ 50 

6 fev 2020 – 10h 

Negociações são 
feitas na Secretaria Municipal de Negócios da Receita, no Paço Municipal (Foto: Divulgação) 

O prazo de adesão ao “Programa Parcelamento Amigo 2019” termina neste dia 20 de fevereiro, 
em Paulínia. Quem ainda quiser negociar seus débitos tributários e não tributários com a Prefeitura 
deve comparecer na Secretaria Municipal de Negócios da Receita, no Paço Municipal “Palácio 
Cidade Feliz”, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Os interessados podem negociar dívidas referentes a Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), entre outros débitos 
tributários; bem como a guias de qualquer secretaria municipal da Prefeitura, o chamado débito não 
tributário. 

Pelo “Programa Parcelamento Amigo 2019”, o contribuinte em débito com a Prefeitura pode 
dividir o pagamento em até 100 vezes, com parcelas mínimas de R$ 50. Poderão ser parcelados 
tributos e não tributos gerados até 31 de dezembro de 2018. Mesmo que já possui outro parcelamento 
vigente pode participar deste programa. 
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Para pessoas físicas os documentos necessários são: 

 cópia do RG do proprietário. 
 cópia do atestado de óbito (se o caso de proprietário falecido). 
 cópia de procuração de representante legal (conforme o caso). 

Para pessoas jurídicas é preciso apresentar: 

 cópia do CNPJ ou CPF (conforme o caso). 
 cópia de procuração de representante legal (conforme o caso). 
 cópia de contrato social ou equivalente. 
 cópia do RG do signatário do pedido. 

O Programa Parcelamento Amigo 2019 teve início em meados de dezembro passado. Somente 
naquele ano foram realizados 437 acordos – 382 com pessoas físicas e 55 com pessoas jurídicas. 
Essas negociações geraram uma receita para o município de cerca de R$ 2,5 milhões. 

O maior devedor da Prefeitura tem dívidas de R$ 13,1 milhões com Paulínia. Trata-se de uma 
pessoa jurídica que desde 2012 é cobrada pelo Município por seus débitos não tributários. 

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (19) 3874-5770 e 3874- 5699. 
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DATA:  
11/02/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA  
LIBERAL 
ASSUNTO:  
CHUVAS 
PÁGINA:  
6, COM 
CHAMADA 
NA CAPA 
(MANCHETE) 
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DATA:  
14/02/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
SEGURANÇA 
PÚBLICA/ 
EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 5 
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DATA: 14/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 14, COM CHAMADA NA CAPA
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DATA: 11/02/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO/ EDUCAÇÃO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/02/11/paulinia-chama-89-candidatos-aprovados-
em-processo-seletivo-de-professor/ 
 

[Emprego] 
Paulínia chama 89 candidatos aprovados em 
processo seletivo de professor 
Convocados devem comparecer na próxima segunda-feira, dia 17, no Salão 
Nobre da Prefeitura Municipal; veja a lista completa abaixo 

11 fev 2020 – 19h 

 
Processo seletivo é para contratação temporária de professores de educação básica I (Foto: 
Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia convocou nesta terça-feira (11) 89 candidatos aprovados no processo 
seletivo nº 01/2019 para contratação temporária de professores de educação básica I. A lista 
completa pode ser conferida logo abaixo. 

Os convocados devem comparecer na próxima segunda-feira (17) no Salão Nobre da Prefeitura de 
Paulínia, localizada na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551, no Parque Brasil. O 
atendimento será feito em dois horários. 

Os primeiros 47 convocados deverão comparecer às 8h30 no Salão Nobre. Já os demais, os 42 
restantes, às 13h30. Entre os chamados para a contratação há quatro pessoas com deficiência (PCD), 
conforme manda o edital. 
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No dia da apresentação os convocados 
devem levar os seguintes documentos: 

Original e cópia simples (apresentação 
obrigatória) 

– 1) Diploma e histórico escolar, que 
corresponda as instruções especiais, item 
I – da função – 2 – requisitos exigidos, 
contidas no edital do processo seletivo nº 
01/2019: 

 “ a) ser portador de diploma do 
Curso Normal Superior, ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia, ou Programa 
Especial de Formação Pedagógica 
Superior (PEC), que contenham 
habilitação apostilada para o Magistério 
em Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental; ou 
 b) ser portador de diploma do 
Curso Normal Superior, ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia, ou Programa 
Especial de Formação Pedagógica 
Superior (PEC), qualquer que seja a 
habilitação, e também habilitação em 
Magistério para Educação Infantil e para 
os anos iniciais do Ensino Fundamental, 
obtidas em curso de Nível Médio, na 
modalidade Normal; ou 
 c) ser portador de diploma do 
Curso Normal Superior, ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia, ou Programa 
Especial de Formação Pedagógica 
Superior (PEC) e habilitação em 
Magistério para Educação Infantil e para 
os anos iniciais do Ensino Fundamental, 
obtida através de curso de 
Complementação de Estudos em Nível 
Superior, ou Pós-graduação Lato Sensu 
(especialização).”; 

Documento de identificação pessoal 
com foto (RG) e CPF. 

– 2) Comprovante de Endereço recente com CEP atualizado. 

– 3) Carteirinha de Vacinação atualizada. 
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DATA: 14/02/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: LAZER 
PÁGINA: 15, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 12/02/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV  
ASSUNTO: INTOLERÂNCIA RELIGIOSA/ RMC 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/02/12/registros-de-intolerancia-
religiosa-sobem-30percent-em-um-ano-na-regiao-metropolitana-de-campinas.ghtml 
 

Registros de intolerância religiosa sobem 30% em 
um ano na Região Metropolitana de Campinas 
 
Número de flagrantes cresceu de 182 em 2018 para 238 no ano passado, segundo 
os dados da SSP. Cidade com mais casos é Campinas, que somou 138 só em 2019. 
 

Por EPTV 2 

12/02/2020 18h57   
 
O número de flagrantes de intolerância religiosa registrados pela Polícia Civil na Região 
Metropolitana de Campinas (RMC) subiu 30,7% em um ano. As delegacias das 20 cidades 
computaram 182 casos em 2018 contra 238 em todo o ano passado. O presidente da 
Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) explica 
que o crime pode se manifestar de várias formas e que, apesar da alta, ainda há 
subnotificação. 
 
Os dados foram obtidos pela produção da EPTV com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) 
do estado por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). A cidade com o maior número de 
casos é Campinas, com 138 no ano passado. A alta em relação a 2018 foi de 32,7%. 
 
Dos 20 municípios, apenas três não tiveram aumento no período comparado: Jaguariúna, 
Paulínia e Santo Antônio de Posse. Outros seis mantiveram os mesmos números. Veja os 
dados abaixo. 
 

Casos de intolerância religiosa na RMC 
Cidade 20182019 
Americana 15 17 
Artur Nogueira 0 1 
Campinas 104 138 
Cosmópolis 2 2 
Engenheiro Coelho 0 1 
Holambra 0 1 
Hortolândia 0 0 
Indaiatuba 13 18 
Itatiba 6 12 
Jaguariúna 4 0 
Monte Mor 2 2 
Morungaba 1 1 
Nova Odessa 2 5 
Paulínia 4 3 
Pedreira 1 1 
Santo Antônio de Posse1 0 
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Santa Bárbara d'Oeste 9 9 
Sumaré 11 17 
Valinhos 5 5 
Vinhedo 2 5 
Total 182 238 

Fonte: SSP 
 
 

Vítima deve buscar direitos 
 
O advogado Ademir José da Silva, presidente da Comissão de Direito e Liberdade 
Religiosa da OAB, afirma que a intolerância inclui ofensas, xingamentos, censuras ao tipo 
de roupas ou adereços e chega até a destruição de objetos, templos religiosos e casos 
agressões. 
 
"Qualquer ato que o individuo cometa tentando cercear a liberdade ou prática religiosa de 
outrem", resume Silva. 
 
O presidente da comissão entende que, apesar do aumento, o número de casos ainda não 
condiz com a realidade. "É necessário que quem sofra a agressão primeiro tenha a 
consciência de que aquilo é uma agressão e procure os seus direitos". 
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'Acirramento das relações' 
 
Apesar de acreditar na subnotificação dos crimes, o advogado afirma que o aumento nos 
registros se deve a um acirramento das relações humanas em todo o mundo, o que reflete 
na região de Campinas. 
 
"Estamos vivendo não só no Brasil, mas no mundo, um acirramento das relações 
humanas. Essa intolerância em todos os sentidos está bem acirrada e no nosso caso 
especificamente do Brasil, não é diferente. Nós entendemos que esse número que 
aumenta de denúncias é ainda subnotificado, que o número é bem maior". 
 
"Essa intolerância se manifesta de várias formas, às vezes ela pode se manifestar no próprio 
trabalho. Algumas práticas religiosas em que as pessoas têm determinados dias e horários que 
não podem trabalhar, determinadas vestimentas que as pessoas utilizam e que não têm nada de 
atentatório à moral. Isso tudo é assegurado pela Constituição e pelo nosso ordenamento 
jurídico". 
 

 

 
Ademir José da Silva, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB — Foto: 

Reprodução/EPTV 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 7 a 13/02/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Valadão pede volta da Padaria Artesanal e ações contra alagamentos no  
São José 
13 de fevereiro de 2020  

O projeto Padaria Artesanal – Praça do Pão, iniciado em 2006, é tema de proposta apresentada pelo 
vereador Fábio Valadão. Ele afirma que a iniciativa era modelo em todo Estado de aprendizagem, 
qualificação, especialização e trabalho. […] 

 

 

Câmara sedia encontro de educação para gestores e profissionais da saúde 
12 de fevereiro de 2020  

A Secretaria Municipal de Saúde realiza na próxima sexta-feira (14/2), das 9h às 12h, o I Encontro 
de Educação Permanente, na Câmara de Paulínia. O palestrante será Gastão Wagner, médico 
sanitarista e professor titular do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas 
da Unicamp. […] 
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Desconto no IPTU é proposta de Edilsinho para quem paga imposto em dia 
12 de fevereiro de 2020  

O vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB) sugere que o governo municipal dê desconto nas parcelas 
de IPTU aos bons pagadores. Para ele, o benefício aumentaria a arrecadação das receitas municipais, 
estimulando o recolhimento do imposto de imóveis urbanos dentro do prazo. […] 

 

Câmara aprova fogos de artifício sem barulho e lista das filas de espera na saúde 
11 de fevereiro de 2020  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (11/2) proposta que proíbe a queima de fogos 
de artifício com barulho na cidade. Se sancionada pelo prefeito, haverá multa de R$ 1.000 a quem 
manusear, usar, queimar e soltar quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro. […] 

 

Marquinho Fiorella sugere anel viário para diminuir congestionamentos em 
horários de pico                       11 de fevereiro de 2020  

O vereador Marquinho Fiorella (PSB) propôs ao Poder Executivo Municipal estudos visando a 
construção de um anel viário na altura do Km 127 Sul da Rodovia Professor Zeferino Vaz, entre a 
Ponte do Rio Atibaia e o Viaduto da Rodovia Roberto Moreira. De acordo com o parlamentar, a obra 
é necessária para diminuir os grandes congestionamentos […] 
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Convênio com a Sabesp entra na pauta da 2ª Sessão Ordinária 
11 de fevereiro de 2020  

A Câmara de Paulínia promove nesta terça-feira (11/2) a 2ª Sessão Ordinária de 2020, com debate de 
13 projetos de lei. Entre as propostas estão a que pretende proibir uso de fogos de artifício com 
barulho e outra com o objetivo de garantir atendimento preferencial a pessoas com fibromialgia […] 

 

“Emprega Paulínia” deve ampliar acesso a cursos e divulgação de vagas, diz 
Xavier                              10 de fevereiro de 2020  

Com a grande procura por postos de trabalho na cidade, o vereador Flávio Xavier (DC) solicita duas 
melhorias para o programa “Emprega Paulínia”, ligado à Prefeitura: para ele, é preciso auxiliar 
desempregados com cursos de qualificação vencidos e ampliar a publicidade das vagas […] 

 

Loira pede Campanha de conscientização sobre Autismo e dedetização no 
Residencial Pazetti                 10 de fevereiro de 2020  

Com o objetivo de conscientizar e orientar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), o vereador Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) propõe com a Indicação 64/2020 que o 
Executivo realize uma campanha de orientação voltada para pessoas com transtorno do espectro 
autista. […] 
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José Soares solicita reforma e reabertura de banheiros públicos na Avenida José 
Paulino 
7 de fevereiro de 2020  

O vereador José Soares (Republicanos) solicita através da Indicação 20/2020 a reforma imediata de 
banheiros de uso coletivo na Praça dos Bombeiros e nas proximidades do Ponto de Táxi, ao lado da 
antiga rodoviária do município. […] 

 

Tiguila Paes solicita espaço na Câmara para população utilizar computadores 
7 de fevereiro de 2020  

O avanço tecnológico proporciona diversas facilidades nas vidas das pessoas. E diante disso, o 
vereador Tiguila Paes (Cidadania) propõe ao presidente da Câmara de Paulínia através da Indicação 
42/2020 a criação de um espaço onde os moradores da cidade poderão fazer o uso de computadores 
com acesso gratuito à Internet […] 

 


