
Um mandato em  

defesa vida! 
Com o voto de confiança de 

3.374 eleitores de voltamos à 

Câmara Municipal para exercer 

nosso quarto mandato. Nossa 

campanha foi feita com a cola-

boração generosa de militantes 

que doaram tempo, energia e o 

coração para essa conquista. 

Nossa chapa com Pedro Touri-

nho prefeito e Edilene Santana 

vice obteve mais de 96 mil vo-

tos, e por muito pouco, não es-

teve no segundo turno. Dobra-

mos nossa bancada na Câmara 

Municipal, junto com nossa 

companheira Mariana Conti.   

Denunciamos o abandono da 

cidade durante a administração 

do ex-prefeito Jonas Donizette 

e das políticas genocidas e anti-

povo de Bolsonaro e Dória. 

Apresentamos propostas em 

favor da população para cons-

truir uma cidade mais humana 

e justa. Agora, nosso mandato 

seguirá firme em seu papel de 

fiscalização e de defesa dessas 

propostas.  

Agradecemos a todos e todas 
que estiveram conosco nesta 

luta. Nossos desafios são gran-
des e não nos furtaremos a eles.  
Contamos com sua participa-

ção para construir este manda-
to. 

Projeto de Lei garante transparência  

na vacinação 
A Bancada do PSOL, composta por Paulo Bufalo e Mariana Conti 

apresentou Projeto de Lei que institui sistema de transparência para o 

rastreamento das doses e identificação da população vacinada contra 

a Covid-19 no município de Campinas. O PL foi aprovado na sessão 

realizada em 17 de fevereiro. Para se tornar lei é necessário que seja 

agora aprovado em segunda votação e sancionado pelo prefeito. 

O projeto prevê que sejam divulgadas, na forma de dados abertos e 

em plataforma centralizada pela gestão municipal do SUS, informa-

ções referentes à identificação e destinação de cada lote de vacina 

recebido, quantidade e disponibilidade de doses e identificação das 

pessoas vacinadas, com data e local da vacinação.  

O objetivo é impedir possíveis fraudes e descumprimento da ordem 
da recém iniciada vacinação contra a Covid-19, objetivando a trans-

parência do processo, tendo em vista que, desde o início da vacina-
ção no Brasil, há relatos de denúncias sobre desrespeito à ordem de 
aplicação, furando a fila estabelecida nos planos de vacinação com 

prejuízo dos grupos prioritários.  

Bancada do PSOL quer renda básica municipal 

Paulo Bufalo e Mariana Conti protocolaram um Projeto de Lei para 

instituir a Renda Básica Campineira, um programa permanente que 

prevê pagamento de renda básica a cidadãos em situação de vulne-

rabilidade. A ideia é combater as desigualdades e garantir que toda 

uma população da cidade que é marginalizada e esquecida, e que 

muitas vezes vive em situação de miséria e fome, tenha suas neces-

sidades básicas assistidas pelo poder público de Campinas. 

“Em um momento de aumento do desemprego e da pobreza extre-
ma, agravadas pela pandemia e diante do desmonte das políticas 
sociais por Bolsonaro e Dória, é fundamental construir políticas 

locais de enfrentamento à vulnerabilidade social. Campinas tem 
todas as condições se ser uma das referências em um programa de 
garantia de renda” afirma Paulo Bufalo. 
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A irresponsabilidade do retorno presencial às aulas sem vacinação 

Mesmo com o crescimento descontrolado dos casos de Covid-19,  o consequente aumento de óbitos – pas-
samos das 250 mil mortes! – os governos Dória e Dário mantiveram a determinação de retorno das aulas 
presenciais nas redes estadual e municipal de Campinas.  Em artigo publicado no site Carta Campinas, Pau-
lo Bufalo já alertava para os riscos desta irresponsabilidade. Conforme destacou, as ocorrências de conta-
minações e surtos de Covid-19 em várias escolas públicas e privadas que retomaram as atividades presenci-
ais são evidências de que, mesmo com poucas pessoas, os “protocolos de segurança”, por mais rigorosos 
que sejam e, apesar de importantes, não impedem a circulação do vírus. Além disso, são muitos os relatos 
de que escolas não apresentam condições adequadas nem investimento para garantir qualquer protocolo.  
Para Paulo Bufalo, a testagem inicial, periódica e permanente é fundamental, bem como a luta para acelerar 
a aquisição de vacina.    

Em tempo: Diante da mobilização e pressão dos profissionais e militantes de educação a Prefeitura de 
Campinas adiou a voltas das aulas presenciais para abril. 

Meio Ambiente:  

Moção denuncia a extinção do 
ICMBio 

A Câmara Municipal aprovou uma moção de 

iniciativa do vereador Paulo Bufalo apresen-

tada pela Bancada do PSOL em protesto con-

tra a proposta do Ministério do Meio Ambi-

ente de extinção do Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). 

A extinção do órgão e sua fusão com o Insti-

tuto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Renováveis (IBAMA) vem sendo discutida 

em várias reuniões desde outubro de 2020. 

No entanto, o Grupo de Trabalho do Ministé-

rio não apresentou estudo ou debate sobre a 

atuação do ICMBio que justificariam sua 

eventual extinção. 

É mais um passo na intenção do ministro do 
Meio Ambiente, Sr. Ricardo Salles, “passar a 
boiada” na legislação e nos órgãos de prote-

ção ambiental, como ele mesmo manifestou.  

 Requerimentos e indicações 

Encaminhamos na Câmara, através de requerimentos e indi-
cações várias solicitações de serviços e pedidos de informa-
ções sobre demandas apresentadas pelas comunidades. Con-
fira abaixo algumas dessas iniciativas: 

Parque Yasser Arafat/Vila Madalena – requerimento 

de informação sobre projeto de criação e urbanismo do 

parque e indicação de poda de mato e limpeza da área. 

Parque Prado – requerimento de informação sobre tom-

bamento e destombamento ambiental de área de área 

com remanescente de vegetação e alvo de projeto imobi-

liário. 

Transporte– Requerimento de informações sobre funci-

onamento e remuneração do Transporte municipal desde 

2019 e durante a pandemia 

Chácaras Cruzeiro do Sul – Requerimento de informa-

ção sobre a operação da linha 209 e a restrição de atendi-

mento  nos finais de semana e feriado 

São Marcos/Vila Esperança – encaminhamento de fo-

tos que registram a necessidade de manutenção e cons-

trução de rampas de acessibilidade na ponte para pedes-

tres sobre o Ribeirão Quilombo 

Proteção animal – encaminhamento de relato e fotos 

registrados por ativistas sobre problemas de limpeza, 

manutenção e descarte de plástico em meio à alimenta-

ção dos animais na Lagoa do Taquaral. 

Educação/ Covid-19 – Requerimento de informação 
sobre registro de contaminações por Covid-19 em esco-

las públicas e privadas e qual a atenção da Secretaria. 
Municipal e Educação a esses registros. 

Entre em contato com nosso mandato:  

Fone: 3736-1450.  

paulobufalo@camaracampinas.sp.leg.br 

Acesse, curta e compartilhe nossas redes:  
                         PauloBufaloPsol 

IPTU/ Jardim dos Oliveiras– Paulo Bufalo cobrou da 
Prefeitura providências sobre a situação de moradores 

que receberam o carnê do IPTU depois do vencimento e 
perderam a oportunidade de pagar a parcela com des-
conto. Esses moradores não podem ser penalizados pela  

Prefeitura e pelo sucateamento dos Correios, que vem 
criminosamente sendo desmontado pelo governo Bolso-
naro com vistas à privatização. 
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