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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROPOSITURAS 
PÁGINA: 8 
 

 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: 12 
 

 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 5 
 

 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 23/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/23/camara-jovem-aprova-banco-de-voluntarios-para-escola-

publica/ 
 
 

[Educação] 
Câmara Jovem aprova banco de voluntários 
para escola pública 

Ideia é obrigar o cadastramento de interessados em desenvolver projetos 
extracurriculares, como aulas de música, idiomas, esporte e artesanato 

23 out 2019 – 5h30 

 

Evento desta terça-feira ocorreu como uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores (Foto: 

Divulgação) 

A 2ª sessão do ano da Câmara Jovem discutiu 25 propostas para Paulínia, nesta terça-
feira (22), apresentadas por estudantes de seis escolas da cidade. Os temas envolveram 
problemas em instituições de ensino e sugestões nas áreas de Educação, Cultura, 
Transporte, Lazer e Esporte, entre outros assuntos. 

Os vereadores jovens aprovaram o projeto de lei que cria o Banco de Voluntários das 
Escolas Públicas da cidade. A maioria concordou com a ideia de mandar a Prefeitura 
instituir um cadastro para interessados em realizar projetos voluntários extracurriculares, 
como aulas de música, idiomas, esporte e artesanato 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/23/camara-jovem-aprova-banco-de-voluntarios-para-escola-publica/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/23/camara-jovem-aprova-banco-de-voluntarios-para-escola-publica/
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Vereadores jovens aprovaram ainda 17 Indicações, seis Requerimentos e uma Moção (Foto: 

Divulgação) 

O texto foi sugerido por Gustavo Gonçalves da Silva (E.E. Residencial São José) e só 
passou depois de muitos debates, questionamentos e dois turnos de votação. 
Espontaneamente, vários vereadores jovens fizeram perguntas e críticas sobre a ideia. 

De acordo com o autor, o banco de dados seria importante para organizar o 
envolvimento de voluntários em escolas municipais e estaduais, estimulando a presença 
de alunos no horário sem aulas e dando alternativas a quem não tem condições 
financeiras. 

 
 
Todas as sugestões aprovadas serão encaminhadas para os vereadores e o prefeito de Paulínia (Foto: 

Divulgação) 

Houve ainda a aprovação de 17 Indicações (sugestões à Prefeitura), seis Requerimentos 
(cobranças de informações ou providências) e uma Moção (aplausos ao projeto “Help”, que 
oferece ajuda virtual a adolescentes e promove palestras sobre suicídios e depressão em 
escolas). 
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Todas as sugestões serão encaminhadas para os vereadores e o prefeito de Paulínia, 
podendo ter resultados reais no futuro. Em 2020, serão abertas as inscrições para 
interessados em participar da terceira edição da Câmara Jovem. 

 
Estudantes, professores e parlamentares acompanharam a sessão dos vereadores jovens (Foto: Divulgação) 
 

O evento desta terça ocorreu como uma sessão ordinária da Câmara: a presidente da 
Câmara Jovem, Allanna Raianna Santana, foi a responsável por conduzir os debates, com 
apoio de servidores do Legislativo. Três alunos da EMEFM Vereador Ângelo Corassa Filho 
participaram da Tribuna Livre, comentando propostas. 

Experiência 

Ana Júlia Delgado e Allan Gonçalves Pires, da primeira edição do projeto (2017-2018), 
falaram na tribuna sobre a experiência deles. Os vereadores da legislatura atual e 
professores das escolas e representantes da Secretaria Municipal da Educação 
participaram da sessão da Câmara Jovem. 

Seis escolas são parceiras do projeto Câmara Jovem – duas municipais, duas estaduais 
e duas particulares: EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom, EMESFM Vitor Szczepanski e 
Souza Silva, E.E. Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, E.E. Residencial São José, 
Colégio Integral e Colégio Metropolitan Paulinense. 
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÃO SOLENE 
PÁGINA: 5 

 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÃO SOLENE 
PÁGINA: 14 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA DE CAPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/


   RESUMO DA  SEMANA  |  12 

 

  

DATA: 22/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/22/prefeito-nomeia-os-secretarios-de-seguranca-publica-e-de-

cultura/ 
 

[Política] 
Prefeito nomeia os secretários de Segurança 
Pública e de Cultura 

Com mais essas duas escolhas, 15 das 21 secretarias municipais estão com 
seus respectivos titulares trabalhando na Prefeitura de Paulínia 

22 out 2019 – 17h02 

 

 
 
O guarda civil Alexandro Eduardo da Silva e o advogado Rander Augusto Andrade (Fotos: 

Divulgação) 

 

O prefeito Du Cazellato (PSDB) escolheu mais dois integrantes do primeiro escalão de 
seu governo, que teve início no último dia 4. O guarda civil Alexandro Eduardo da Silva 
assumiu a Secretaria Municipal de Segurança Púbica e o advogado Rander Augusto 
Andrade, a Secretaria de Cultura de Paulínia. 

Com as novas nomeações, 15 das 21 secretarias municipais existentes na administração 
pública de Paulínia estão ocupadas por seus respectivos titulares. Seis, portanto, ainda 
aguardam as definições de seus futuros comandantes. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/22/prefeito-nomeia-os-secretarios-de-seguranca-publica-e-de-cultura/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/22/prefeito-nomeia-os-secretarios-de-seguranca-publica-e-de-cultura/
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Alex, como é mais conhecido o guarda civil Alexandro, vai retornar para o cargo que 
ocupou durante o governo interino de Du Cazellato, entre novembro de 2018 e janeiro 
deste ano. Ele é guarda civil concursado, formado em Logística, tem 20 anos na 
corporação, mora em Paulínia e foi subinspetor. 

Du Cazellato pediu para que Alex atue com atenção especial em três frentes: a 
integração das forças policiais na cidade; a ativação da central de monitoramento em 
vídeo; e a instalação de uma base da Guarda Municipal na região do bairro João Aranha. 

Já Andrade, de Campinas, é o segundo secretário de Du Cazellato que não reside em 
Paulínia – o primeiro foi o secretário municipal de Saúde, Fábio Alves, que mora no distrito 
de Barão Geraldo, que também fica em Campinas. 

Andrade é advogado, formado pela PUC-Campinas, cursa doutorado em Direito Penal 
pela Universidade de Buenos Aires (UBA) e professor universitário. Ele foi secretário de 
Negócios Jurídicos de Louveira e Itatiba; e secretário de Saúde, de Governo e presidente 
do Fundo de Assistência de Cultura de Carmo do Rio Claro, cidade do Sul do estado de 
Minas Gerais. 

Confira os nomeados 

 Rander Augusto Andrade – secretário de Cultura; 
 Alexandro Eduardo da Silva – secretário de Segurança Púbica; 
 Danilo Barros – secretário de Governo; 
 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 
 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 
 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 
 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 
 Fábio Alves – secretário de Saúde; 
 Guilherme Mello Graça – secretário de Negócios Jurídicos; 
 José Guimarães – secretário de Recursos Humanos; 
 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 
 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 
 Meire Muller – secretária de Educação; e 
 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

Conheça as secretarias municipais ainda vagas 

 Secretaria de Proteção e Defesa Civil; 
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
 Secretaria de Finanças; 
 Secretaria de Habitação; 
 Secretaria dos Negócios da Receita; e 
 Secretaria de Transportes 

 

 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/08/conheca-os-oito-secretarios-anunciados-pelo-prefeito-du-cazellato/
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DATA: 24/10/2019 
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
PÁGINA: 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 23/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
PÁGINA: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/10/prefeitura-tem-novo-secretario-de.html 
 

[Prefeitura tem novo secretário de Segurança 
Pública 
16:37 

 

O prefeito Du Cazellato (PSDB) anunciou na manhã desta terça-feira, 22, que o guarda municipal Alex Eduardo é o 

novo secretário de Segurança Pública de Paulínia. 

 

Cazellato pediu que Alex atue com atenção especial em três frentes: A integração das forças policiais na cidade, a 

ativação da Central de Monitoramento em Vídeo e a instalação de uma base da Guarda Municipal na região do João 

Aranha. 

 

Breve currículo 

Alex é guarda municipal há 20 anos, atuou como subinspetor, formado em Logística e foi secretário da pasta 

enquanto estive interino entre novembro e janeiro deste ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/10/prefeitura-tem-novo-secretario-de.html


   RESUMO DA  SEMANA  |  16 

 

  

DATA: 23/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/23/du-cazellato-nomeia-secretarios-de-defesa-civil-habitacao-

e-transportes/ 

 

[Equipe] 
Du Cazellato nomeia secretários de Defesa 
Civil, Habitação e Transportes 

Escolhidos do prefeito são, respectivamente, Toní Roberto da Silva Guimarães, 
José Cláudio Castoldi e Carlos Amante Carreira 

23 out 2019 – 16h57 

 

O secretário municipal Toní Roberto da Silva Guimarães na foto oficial com o prefeito Du Cazellato 

(Foto: Divulgação) 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PSDB), nomeou mais três secretários municipais 
de seu governo. O advogado Toní Roberto da Silva Guimarães assumiu o comando da 
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil; o ex-gerente de comunicação da Replan 
José Cláudio Castoldi, a de Habitação; e o ex-diretor Administrativo do Pauliprev Antonio 
Carlos Amante Carreira, a de Transportes. 

As nomeações foram publicadas na edição extra desta terça-feira (22) do Semanário 
Oficial de Paulínia. Somente o nome de Toní havia sido apresentado oficialmente pelo 
governo municipal até a publicação deste texto. Ele posou para as fotos do anúncio ao 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/23/du-cazellato-nomeia-secretarios-de-defesa-civil-habitacao-e-transportes/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/23/du-cazellato-nomeia-secretarios-de-defesa-civil-habitacao-e-transportes/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1435-EXTRA.pdf
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lado de Du Cazellato no Gabinete do Prefeito, na manhã desta quarta-feira (23), no Paço 
Municipal “Palácio Cidade Feliz”. 

Toní tem experiência em cargo público. Já foi chefe de Gabinete da Secretaria de 
Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente (Seddema), diretor de processos 
disciplinares da Secretária de Negócios Jurídicos e diretor interino do Procon, no governo 
do prefeito cassado Dixon Carvalho (PP); além de advogado concursado da Companhia de 
Habitação Popular (Cohab) Bandeirante em Campinas, de 2005 a 2014. 

O advogado cursa pós-graduação em Gestão Pública e Governo na Unicamp, possuí 
especialização em Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual Penal e 
Criminologia pela PUC-Campinas, com extensão em Atualidades das Ciências Jurídicas. 

“Tenho certeza que fará um ótimo trabalho nesta pasta importante da Administração, que 
está presente em momentos críticos da cidade, além de trabalhar na prevenção de 
acidentes, entre outras áreas”, afirmou Du Cazellato. 

Com as três novas nomeações, desde quando assumiu a Prefeitura no último dia 4, 18 
das 21 secretarias municipais da Administração pública de Du Cazellato estão com seus 
comandantes. Outras três seguem sem seus titulares (veja abaixo quais são elas). 

Confira os nomeados 

 Antonio Carlos Amante Carreira – secretário de Transportes; 
 José Cláudio Castoldi – secretário de Habitação; 
 Toní Roberto da Silva Guimarães – secretário de Proteção e Defesa Civil; 
 Rander Augusto Andrade – secretário de Cultura; 
 Alexandro Eduardo da Silva – secretário de Segurança Púbica; 
 Danilo Barros – secretário de Governo; 
 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 
 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 
 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 
 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 
 Fábio Alves – secretário de Saúde; 
 Guilherme Mello Graça – secretário de Negócios Jurídicos; 
 José Guimarães – secretário de Recursos Humanos; 
 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 
 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 
 Meire Muller – secretária de Educação; e 
 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

Conheça as secretarias municipais ainda vagas 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
 Secretaria de Finanças; e 
 Secretaria dos Negócios da Receita. 
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DATA: 24/10/2019 
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/914/cazellato-nomeia-secretario-antonio-carreira-como-secretario-de-

transportes 

 

PAULÍNIA 

Cazellato nomeia Antônio Carreira como 
secretário de Transportes 

O Guarda Alex Eduardo foi escolhido para comandar a pasta de Segurança 

 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PSDB), nomeou o engenheiro Antônio Carreira para 

comandar a Secretaria de Transportes. A informação foi passada para a imprensa nesta 

quinta-feira (24) pela manhã.  

“São muitos os desafios, mas tenho a certeza que Carreira fará um grande trabalho e juntos 

vamos colocar Paulínia no caminho certo”, afirmou o tucano.  

Um dos principais desafios de Carreira será organizar a licitação do transporte público. A 

empresa que opera atualmente, a Flama, realiza o serviço com contratos emergenciais, 

questionados, inclusive, pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo. Outro 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://www.zatum.com.br/noticia/914/cazellato-nomeia-secretario-antonio-carreira-como-secretario-de-transportes
https://www.zatum.com.br/noticia/914/cazellato-nomeia-secretario-antonio-carreira-como-secretario-de-transportes
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desafio é melhorar o fluxo do trânsito, especialmente na Avenida José Paulino, na região que 

liga da ponte, que liga o Centro ao São José e João Aranha.  

Currículo 

Antônio Carlos Amante Carreira é Engenheiro Químico Industrial formado pela USP 

(Universidade de São Paulo) Lorena, tem pós-graduação em Gestão Empresarial pela PUC-

Campinas e cursa pós-graduação em Gestão Pública na Unicamp. 

Ele trabalhou nas multinacionais Syngenta, Novartis e já foi diretor de Indústria na Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Paulínia. 

Segurança 

Na manhã de segunda-feira (22),  o guarda municipal Alex Eduardo foi nomeado como novo 

secretário de Segurança Pública de Paulínia.  

Cazellato pediu que Alex atue com atenção especial em três frentes: a integração das forças 

policiais na cidade, a ativação da Central de Monitoramento em Vídeo e a instalação de uma 

base da Guarda Municipal na região do João Aranha.  

Alex é guarda municipal há 20 anos, atuou como subinspetor, formado em Logística e foi 

secretário da pasta enquanto Cazellato foi interino entre novembro de 2018 e janeiro deste 

ano. 

 

Alex Eduardo e o prefeito Cazellato (Crédito: divulgação) 
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DATA: 24/10/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/novo-secretario-dos-transportes-tera-muitos-desafios-veja-quais-sao/ 

Novo secretário dos Transportes terá muitos 

desafios; veja quais são 
Por  Redação - 24 de outubro de 2019 

 

Antônio Carlos Amante Carreira, novo secretário Municipal de Transportes e Du Cazellato, 

prefeito de Paulínia 

Em 2020, Antônio Carlos Amante Carreira, novo secretário Municipal de Transportes, terá 

um orçamento de R$ 35 milhões para lidar com o transporte e o trânsito caótico de 

Paulínia, conforme Orçamento que tramita na Câmara Municipal, além de uma licitação em 

andamento, para o transporte público, que está sendo adiada há anos. 

A Secretaria de Transportes fiscaliza o transporte de 30 mil passageiros/dia, distribuídos 

numa frota de 56 ônibus, ainda, é responsável por fiscalizar o transportar de quase 25 mil 

alunos/dia, seja para escolas municipais, estaduais, particulares e 

universidades/faculdades. 

As atribuições da Secretaria de Transportes é planejar, executar, coordenar políticas e 

programas relacionados com o sistema viário e os transportes urbanos. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
http://noticiasdepaulinia.com.br/novo-secretario-dos-transportes-tera-muitos-desafios-veja-quais-sao/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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É competência do governo municipal o sistema de transporte público da cidade, fiscalizar 

ônibus intermunicipais, transporte escolar, transporte universitário, fiscalizar e licenciar 

autorização para táxis, transporte por aplicativo e vans particulares, além de emissão do 

cartão, linhas/itinerários, pontos de ônibus, entre outras funções. 

Durante sua nomeação, o prefeito Du Cazellato (PSDB) destacou o trabalho que terá à 

frente da Secretaria de Transportes. “São muitos os desafios, mas tenho a certeza que 

Carreira fará um grande trabalho e juntos vamos colocar Paulínia no caminho certo”, 

comentou Cazellato. 

O atual secretário é engenheiro Químico Industrial pela USP Lorena, com pós-graduação 

em Gestão Empresarial pela PUC Campinas e cursando pós-graduação em Gestão Pública 

pela Unicamp. Já trabalhou nas multinacionais Syngenta e Novartis e ocupou o cargo de 

diretor de Indústria na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Paulínia. 
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DATA: 24/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2443 

 
POLÍTICA 

Cazellato completa 18 secretários com ex-integrantes das 

gestões Pavan e Dixon 
Da Redação 

24/10/2019 13:10:23 
 

 

 
 

No início do mês, o tucano disse que está estudando cortar secretarias  

Novo prefeito de Paulínia nomeou ainda, até o momento, 18 assessores especiais, 2 

secretários adjuntos e 15 Chefes de Gabinete 
 

Há menos de um mês no cargo, o novo prefeito de Paulínia, Ednilson 
Cazellato, o Du Cazellato (PSDB), está perto de completar os primeiro e 
segundo escalões de seu governo.  De acordo com decretos e portarias nas 
três últimas edições (1433, 1434, 1435) do Semanário Oficial do Município, até 
o momento foram nomeados 18 de 21 secretários, 18 de 20 assessores 
especiais, 15 de 18 chefes de gabinete de secretário, além dos secretários 
adjuntos de saúde e educação, às únicas pastas que possuem esse cargo. 
- CLIQUE AQUI para todos os cargos que, por lei, podem ser nomeados. 
 
Nesta segunda-feira (22), Cazellato nomeou José Cláudio Castoldi, Toni 
Roberto da Silva e Antonio Carlos Amante Carreira, respectivamente, para as 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2443
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=categoria&c=4
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1433.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1434.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1435-EXTRA.pdf
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2429
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pastas de Habitação, Defesa Civil e Transportes. 
 
Castoldi é membro do diretório municipal do PSDB, ocupou cargos 
comissionados de direção nos dois últimos governos de José Pavan 
Junior (PSDB) e foi gerente de Comunicação da Refinaria de Paulínia (Replan).  
 
Silva é advogado de profissão. Na gestão do prefeito cassado Dixon 
Carvalho (Progressistas), atuou na Defesa Civil que vai comandar como chefe 
de gabinete do então secretário da pasta José Carlos Campos de Almeida, e 
foi diretor na Secretaria de Negócios Jurídicos e do Procon. Além disso, 
testemunhou em defesa do ex-prefeito na comissão processante que ficou 
conhecida como a “CP do G13” (relembre).  
 
Carreira também integra a direção do PSDB de Paulínia, foi diretor do 
Departamento de Indústria e Comércio na gestão Dixon, Diretor Administrativo 
e membro da Comissão de Licitações do Instituto Pauliprev. Segundo a 
assessoria de imprensa da prefeitura, ele é engenheiro químico industrial de 
formação, com passagens pelas multinacionais Syngenta e Novartis.  
 
As secretarias de Desenvolvimento Econômico, Negócios da 
Receita e Finanças seguem sem titulares. Na primeira coletiva de imprensa 
(8/10), após assumir, Cazellato (PSDB) disse que poderá reduzir o número de 
secretarias de 21 para 16. “Está em estudo”, afirmou aos jornalistas (leia 
mais). 
 
CONFIRA TODOS OS NOMEADOS, ATÉ O MOMENTO. 
 
Secretários 
FÁBIO LUIZ ALVES (Saúde) 
JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES(Recursos Humanos) 
GUILHERME MELLO GRAÇ (Negócios Jurídicos) 
RITA DE FÁTIMA LOPES COELHO (Assistência Social) 
MEIRE TEREZINHA MULLER PALOMAR (Educação) 
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE (Chefia de Gabinete) 
MARCELO LIMA BARCELLOS DE MELLO (Obras e Serviços Públicos) 
MARCO ANTONIO PIRES WARD (Planejamento e Desenvolvimento Urbano) 
LÚCIA HELENA LIMA GIUNCO (Administração) 
LEONARDO VIU TORRES (Meio Ambiente) 
ALEXANDRE FAVARO CORREA (Esportes) 
RENATO JOSE BREDA JUNIOR (Turismo e Eventos) 
DANILO BARROS (Governo) 
RANDER AUGUSTO ANDRADE (Cultura) 
ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA (Segurança) 
JOSÉ CLÁUDIO CASTOLDI (Habitação) 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2100
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2435
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2435
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TONÍ ROBERTO DA SILVA GUIMARÃES (Defesa Civil) 
ANTONIO CARLOS AMANTE CARREIRA (Transportes) 
 
Secretário Adjunto 
TÂNIA MARA CUNHA ROMANO CAPELLINI (Saúde) 
SERGIO LUIS DA SILVA (Educação) 
 
Assessor Especial I 
FELIPE AUGUSTO REQUE 
MARIA BERNADETTE ZAMBOTTO VIANNA 
LUCIANA MARINHO 
PATRICIA CALVO MARIN 
RICARDO POLITANO 
ELAINE CRISTINE SEVIOLLA 
RENATA CRISTINA FURLAN SILVA 
RODRIGO NATALINO RODRIGUES BARBOSA 
PAULO RUBENS VIEIRA 
CLAUDIO JOSÉ GATTI 
 
Assessor Especial II 
KATIA APARECIDA MAZIERO 
MILENE MOREIRA MENDES ROMANO 
VANESSA SECOMANDI VALE 
THIAGO SCARTOZZONI AMARO 
ESTEVAM GOMES MACHADO NETO (Gabinete do Vice-Prefeito) 
AILTON RODRIGUES ALVES 
UELINTON CARLOS MARTINS 
JOÃO VICTOR TEIXEIRA 
 
Chefe de Gabinete de Secretário 
CLEIDE MASSUME YAMAMOTO (Finanças) 
WILSON AMARO RODRIGUES (Administração) 
WLADIMIR STEFANI (Obras e serviços Públicos) 
MAICK DE SOUZA LUCIZANO (Segurança) 
RODRIGO DA GRAVA NALI (Cultura) 
EDE CARLOS DE JESUS (Esportes) 
BEATRIZ ANACLETO BRAGA (Recursos Humanos) 
ADRIANO ROBERTO MARIANO (Transportes) 
MARCELO MOURÃO FERNANDES (Habitação) 
LAZARO APARECIDO LUPPI (Meio Ambiente) 
SANVAI REGINA ROCHA RIBEIRO (Defesa Civil) 
REBECA ROCHA LEAL(Governo) 
JORGE GONÇALVES FERREIRA (Desenvolmento Econômico) 
JOSÉ ANTONIO GIUNCO (Turismo e Eventos) 
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BRUNO PIETROBOM RODRIGUES (Negócios da Receita) 
 
Errata: Lucia Helena Lima Giunco é secretária de Administração, e não de 
Finanças, que segue sem titular. A informação foi corrigida na matéria.  
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 8 
 
 

 
 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 23/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/23/ministerio-publico-obtem-bloqueio-de-bens-do-vereador-

tiguila-paes/ 

[Pazetti] 
Ministério Público obtém bloqueio de bens do 
vereador Tiguila Paes 

Medida ainda atinge outros oito réus denunciados pelo MPSP pelos crimes de 
organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro 

23 out 2019 – 19h47 

 

O vereador Tiguila Paes (PPS); bloqueio de bens é para garantir ressarcimento de pessoas lesadas 

(Foto: Divulgação) 

O Ministério Público de São Paulo obteve junto ao Judiciário a concessão de medida 
cautelar bloqueando os bens do vereador de Paulínia Tiguila Paes (PPS) e ainda de 
Edneia Ignácio, Jefferson Luiz Rodrigues, Anderson Roberto Paes, Clifford Fabrício de 
Andrade, Ivaneide Maria da Silva, José Messias Moreira de Andrade, Julieta Aparecida 
Moreira e Ana Paula Ferreira da Cruz. Todos eles foram denunciados pelo MPSP pelos 
crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. A denúncia foi aceita 
na mesma decisão que determinou o bloqueio dos bens. 

Os fatos ocorreram entre os anos de 2014 e 2015, quando os réus citados, segundo o 
MPSP, agiram junto com outros denunciados para enganar várias pessoas humildes por 
meio da simulação de venda de casas no Residencial Pazetti e em outros 
empreendimentos. “As vítimas, atraídas pelo preço acessível, pela desburocratização da 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/23/ministerio-publico-obtem-bloqueio-de-bens-do-vereador-tiguila-paes/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/23/ministerio-publico-obtem-bloqueio-de-bens-do-vereador-tiguila-paes/
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venda e possibilidade de pagamentos parcelados, foram enganadas e acabaram sendo 
lesadas pelo grupo criminoso”, relata a nota do Ministério Público. De acordo com a 
Promotoria, o golpe foi possibilitado com o envolvimento de Tiguila Paes, de outros 
servidores públicos ainda não identificados e da entidade Frente de Defesa dos Direitos e 
Interesse Popular. 

O MPSP destacou que após a consumação dos crimes de estelionato e na posse do 
dinheiro obtido de forma criminosa, os réus passaram a ocultar e a dissimular a natureza, a 
origem, a localização e a disposição dos bens e valores provenientes dos crimes de 
estelionato. Conforme os promotores, eles depositaram e movimentaram o dinheiro 
entregue pelas vítimas em suas contas bancárias e adquiriram bens. A dissimulação do 
patrimônio obtido de forma ilícita foi desvendada a partir da quebra do sigilo bancário e 
fiscal dos denunciados. O bloqueio dos bens visa a, dentre outros fins, garantir o 
ressarcimento das pessoas lesadas, ao final do processo. 

Os autos tramitam em segredo de Justiça. Tiguila Paes foi procurado, mas não 
respondeu a reportagem até a publicação deste texto. 
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DATA: 24/10/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: CÂMARA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-bloqueia-bens-de-vereador-de-paulinia/ 

 

Justiça bloqueia bens de vereador de Paulínia 
2 horas atrás 

por Rose Guglielminetti 
 
 
 

 
 

Escrito por Rose Guglielminetti 

 

A Justiça bloqueou os bens do vereador de Paulínia, Tiguila Paes (Cidadania) e outras 8 pessoas por 

crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. O grupo foi denunciado pelo 

Ministério Público em um processo sobre golpe em venda de terrenos na cidade. 

De acordo com o MP, o grupo simulou a venda de casas no Residencial Pazetti e em outros 

empreendimentos. As vítimas teriam sido atraídas pelo preço acessível e possibilidade de pagamento 

teriam sido enganadas e acabaram lesadas. 

De acordo com a Promotoria, a participação de Tiguila e de funcionários públicos é que tornaram a 

negociação. Os fatos ocorreram entre os anos de 2014 e 2015. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-bloqueia-bens-de-vereador-de-paulinia/
https://blogdarose.band.uol.com.br/author/rose/
https://blogdarose.band.uol.com.br/author/rose/
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O MP afirma ainda que os réus passaram a ocultar o patrimônio adquirido mediante a venda destes 

terrenos. “Eles depositaram e movimentaram o dinheiro entregue pelas vítimas em suas contas 

bancárias e adquiriram bens. A dissimulação do patrimônio obtido de forma ilícita foi desvendada a 

partir da quebra do sigilo bancário e fiscal dos denunciados”, diz a nota do MP. 

O bloqueio dos bens visa a, dentre outros fins, garantir o ressarcimento das pessoas lesadas, ao final 

do processo. 

Outro lado 
O vereador diz que é vítima é inocente e vítima do processo “contaminado por armações e acusações 

falsas contra mim e a minha família”. Ressaltou ainda que tem áudios que comprovam a armação. 

“Não divulguei ainda porque aguardei que a Justiça fosse feita”, disse ele. 

Afirmou que os seus advogados irão tomar as medidas cabíveis para que a verdade venha à tona. 

“Tenho plena confiança em Deus e na Justiça que serei absolvido e os verdadeiros culpados 

identificados e punidos nos rigores da lei.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA  |  31 

 

  

DATA: 20/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2441 

 

44 guardas municipais têm aposentadoria especial anulada 

pela Justiça 
Da Redação 
20/10/2019 18:10:28 

 

 

 
 

Decisão atingiu também o status de "instituição policial" da Guarda Civil de Paulínia  

TJ-SP julgou inconstitucional lei que concedeu benefício, e servidores já foram convocados 

pelo prefeito Du Cazellato (PSDB) para voltar ao trabalho 

 

Em dezembro de 2017 a Câmara Municipal aprovou e o então prefeito Dixon 

Carvalho (Progressistas) sancionou a Lei Complementar (LC) 64/2017, que reconheceu a 

Guarda Civil Municipal de Paulínia como instituição policial, bem como garantiu aos seus 

integrantes o direito a aposentadoria especial.  
 

No entanto, em maio de 2018, a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) de São Paulo moveu ação 

direta de inconstitucionalidade (ADIn) contra a LC municipal. Segundo a PGJ, “a concessão de 

aposentadoria especial depende de edição de lei complementar federal, estabelecendo norma geral 

de caráter nacional”. Ou seja, Paulínia não poderia ter editado lei própria sobre o tema. Além de 

recebida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a ADIn da PGJ foi julgada procedente, e a 

LC 64/2017 declarada inconstitucional. 

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2441
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-complementar/2017/7/64/lei-complementar-n-64-2017-dispoe-sobre-o-reconhecimento-da-guarda-municipal-de-paulinia-como-instituicao-policial-do-municipio-e-dispoe-sobre-regras-de-concessao-da-aposentadoria-de-seus-servidores-nos-termos-da-legislacao-federal-que-especifica-e-da-outras-providencias?q=64%2F2017
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A decisão do TJ-SP anulou a aposentadoria especial concedida a  44 guardas municipais, a partir 

da vigência da LC impugnada. Quarta-feira (16), o prefeito Du Cazellato (PSDB) revogou as 

portarias de exoneração dos guardas, em função da aposentadoria especial, e convocou os servidores 

para voltar ao trabalho. Eles ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Segurança 

Pública por um período de até 180 dias, prazo previsto para conclusão das medidas administrativas 

cabíveis. 

 

STF 
Em setembro, a maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que guardas municipais 

não têm direito a aposentadoria especial. A decisão se deu no julgamento de recurso sobre o tema, 

cujo relator foi o presidente da Corte, ministro Dias Toffolli.  De acordo o relator, a missão desses 

servidores é proteger bens, serviços e instalações municipais, portanto, eles não se enquadram no 

conjunto das forças de Segurança Pública previstas na Constituição Federal.  

 

Câmara 
O projeto de lei 08/2017, de autoria do prefeito cassado Dixon Carvalho (Progressistas) e 

que originou Lei Complementar 64/17, declarada inconstitucional, foi pautado para votação pelo 

então presidente da Câmara, hoje prefeito municipal, Du Cazellato (PSDB), após pareceres 

da Comissão de Justiça e Redação (CJR ) e da Procuradoria Jurídica do Legislativo favoráveis à 

concessão da aposentadoria especial para os guardas municipais de Paulínia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=74653
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ GUARDA MUNICIPAL  
PÁGINA: 2, COM CHAMADA DE CAPA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ GUARDA MUNICIPAL  
PÁGINA: 8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 24/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ GUARDA MUNICIPAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/24/guardas-civis-tem-aposentadoria-cancelada-e-voltam-ao-

trabalho/ 
 

[Segurança] 
Guardas civis têm aposentadoria cancelada e 
voltam ao trabalho 

Tribunal de Justiça julgou inconstitucional a Lei Complementar de 2017 que 
garantiu aos agentes de Paulínia direito a benefício especial 

24 out 2019 – 20h26 

 

 
 
Reunião do secretário de Segurança Pública com guardas que perderam aposentadoria (Foto: 

Divulgação) 

 

Quarenta e seis guardas civis de Paulínia tiveram suas aposentadorias especiais 
canceladas por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), que julgou 
inconstitucional a Lei Complementar nº 64, de 2017. Foi ela que reconheceu a Guarda 
Municipal como instituição policial e garantiu a seus integrantes o direito à aposentadoria 
especial. 

De acordo com a Prefeitura, 44 guardas civis retornaram ao quadro de servidores da 
Prefeitura de Paulínia no último dia 18. Dois entraram com mandado de segurança e 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/24/guardas-civis-tem-aposentadoria-cancelada-e-voltam-ao-trabalho/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/24/guardas-civis-tem-aposentadoria-cancelada-e-voltam-ao-trabalho/
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aguardam análise da Justiça. Em média, esses guardas ficaram 18 meses aposentados, já 
que a lei complementar entrou em vigor em janeiro de 2018. Eles não precisarão devolver 
o dinheiro porque a Secretaria Municipal de Recursos Humanos entende que não houve 
má-fé. 

Nesta quinta-feira (24), o secretário municipal de Segurança Pública, Alexandro 
Eduardo, se reuniu com os 44 guardas municipais, no Paço Municipal “Palácio Cidade 
Feliz”. Durante o encontro, Eduardo explicou como funcionará o retorno deles ao trabalho. 
“Vamos avaliar cada caso para encontrar a melhor área de acordo com as condições de 
cada agente”, esclareceu. 

Uma comissão formada por profissionais das secretarias municipais de Recursos 
Humanos e de Segurança Pública irá avaliar agente por agente. O objetivo é identificar 
para qual setor da Secretaria Municipal de Segurança Pública ele será destinado. Entre as 
opções estão reforçar as áreas administrativas e operacionais ou mesmo a Guarda 
Noturna. 
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DATA: 19/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: POLÍTICA 
PÁGINA: A8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 19/10/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: POLÍTICA 
PÁGINA: 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 21/10/2019 
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/895/mae-afirma-que-morte-de-filho-de-nove-anos-
foi-causada-por-mau-atendimento-no-hmp 
 
 

Mãe afirma que morte de filho de nove anos 
foi causada por mau atendimento no HMP 

Por duas vezes menino não teve o diagnóstico preciso e recebeu apenas Dipirona 
21/10/2019 18h55Atualizado há 9 horas 

Por: Zatum Notícias 

 

Nícolas foi duas vezes no HMP e recebeu apenas Dipirona (Crédito: arquivo pessoal) 

O estudante Nícolas Samuel Ribeiro de Oliveira, 9 anos, morreu na manhã de domingo (20) 

no Hospital Universitário de Jundiaí após passar mal durante a semana inteira e, segundo a 

sua mãe, a dona de casa Kelen Regina Ribeiro, 29 anos, não receber o diagnóstico adequado 

no HMP (Hospital Municipal de Paulínia) pelo menos em duas ocasiões. 

Kelen relatou que o menino começou a passar mal no domingo (13) passado. Ele sentia dores 

de barriga e não queria se alimentar.  

Nícolas foi levado ao hospital e o médico que realizou atendimento receitou Dipirona e 

Prasil. Como não houve melhora e o quadro piorava, o garoto foi novamente levado ao 

hospital, na terça-feira (15).  

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://www.zatum.com.br/noticia/895/mae-afirma-que-morte-de-filho-de-nove-anos-foi-causada-por-mau-atendimento-no-hmp
https://www.zatum.com.br/noticia/895/mae-afirma-que-morte-de-filho-de-nove-anos-foi-causada-por-mau-atendimento-no-hmp
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De acordo com Kelen, mais uma vez foi receitado Dipirona e dessa vez foi dado soro. O 

médico que atendeu Nícolas disse que se tratava de uma virose. Porém, a criança não 

apresentava avanços em seu estado de saúde e na quinta-feira (17) o menino foi levado mais 

uma vez ao HMP. Dessa vez, com o estado de saúde ainda mais agravado, e atendido por 

uma médica, Nícolas ficou internado e foi realizado um exame de Raio-X.  

Os profissionais que atenderam o estudante disseram que ele tinha uma pneumonia. 

Enquanto isso, a saúde de Nícolas piorava. Como em Paulínia não existe UTI (Unidade de 

Tratamento Intensivo) Infantil, o pequeno foi levado para Jundiaí, para receber atendimento 

médico adequado, na sexta (18).  

Exames 

Com exames mais completos, foi constatado, segundo a mãe de Nícolas, que ele não tinha 

pneumonia, como foi dito no Hospital de Paulínia, mas água no pulmão. Também foi 

constatado que os dois rins da criança não estavam funcionando. Tal fato não foi contado 

para a família da criança ou examinado no HMP.  

“Em Jundiaí, os médicos disseram que se desde o início o atendimento tivesse sido 

adequado, meu filho não teria morrido. A minha dor é enorme e vou processar os 

responsáveis. Em duas vezes, eles erraram ao cuidar do meu menino. Eles deram apenas 

Dipirona”, disse muito emocionada Kelen, que agora tem mais três filhos para criar.  

No domingo pela manhã, o pequeno sofreu uma parada cardíaca e morreu, no Hospital 

Universitário de Jundiaí, onde estava internado.  A dona de casa ainda contou que Nícolas 

era um garoto “feliz, alegre, que se alimentava bem e ótimo filho”. Ele completaria 10 anos 

no dia 12 de dezembro próximo. A criança foi sepultada na manhã de segunda-feira (21), em 

Paulínia.  

Outro lado 

A Secretaria de Saúde de Paulínia informou, por meio da assessoria de imprensa da 

prefeitura, que está levantando as informações solicitadas pela reportagem e que responderá 

aos questionamentos o mais breve possível. Até a publicação do texto nenhuma resposta 

havia sido enviada. Já o Hospital Universitário de Jundiaí disse que na terça (22), pela 

manhã, envia uma resposta sobre o tema. A reportagem vai procurar também o Cremesp 

(Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) para saber se haverá algum tipo de 

investigação sobre o caso.  

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA  |  41 

 

  

DATA: 22/10/2019 
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/901/secretaria-de-saude-abre-sindicancia-para-apurar-morte-de-

menino-no-hmp 
 
 
PAULÍNIA 

Secretaria de Saúde abre sindicância 
para apurar morte de menino no HMP 

Mãe disse é a favor da investigação para que outras 
22/10/2019 18h37Atualizado há 20 horas 

Por: Zatum Notícias 

Fonte: Raoni Zambi 

 
 

 

Morte do pequeno Nícolas será investigada 

 

A Secretaria de Saúde de Paulínia informou na tarde desta terça-feira (22) que determinou a 

instauração de uma sindicância para investigar a morte do estudante Nícolas Samuel Ribeiro 

de Oliveira, 9 anos, que morreu no Hospital Universitário de Jundiaí após passar mal durante 

a semana inteira e, segundo a sua mãe, a dona de casa Kelen Regina Ribeiro, 29 anos, não 

receber o diagnóstico adequado no HMP (Hospital Municipal de Paulínia), pelo menos em 

duas ocasiões. 

A sindicância deverá apurar quais foram as causas da morte e se houve algum tipo de 

negligência por parte dos profissionais de saúde que atenderam o garoto. Quando a 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://www.zatum.com.br/noticia/901/secretaria-de-saude-abre-sindicancia-para-apurar-morte-de-menino-no-hmp
https://www.zatum.com.br/noticia/901/secretaria-de-saude-abre-sindicancia-para-apurar-morte-de-menino-no-hmp
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investigação termina ou os métodos de investigação não foram informados. Os profissionais 

que vão compor o processo também não foi comunicado. Kelen relatou que é a favor da 

investigação.  

“Não quero que outras mães sofram, a questão agora é essa. Com os exames certos, tudo 

poderia ter sido evitado”, afirmou a mãe. Ela tem mais três crianças para cuidar.   

Histórico 

Kelen relatou que o menino começou a passar mal no domingo (13) passado. Ele sentia dores 

de barriga e não queria se alimentar. Nícolas foi levado ao hospital e o médico que realizou 

atendimento receitou Dipirona e Prasil. Como não houve melhora e o quadro piorava, o 

garoto foi novamente levado ao hospital, na terça-feira (15).  

De acordo com Kelen, mais uma vez foi receitado Dipirona e dessa vez foi dado soro. O 

médico que atendeu Nícolas disse que se tratava de uma virose. Porém, a criança não 

apresentava avanços em seu estado de saúde e na quinta-feira (17) o menino foi levado mais 

uma vez ao HMP. Dessa vez, com o estado de saúde ainda mais agravado, e atendido por 

uma médica, Nícolas ficou internado e foi realizado um exame de Raio-X.  

Os profissionais que atenderam o estudante disseram que ele tinha uma pneumonia. 

Enquanto isso, a saúde de Nícolas piorava. Como em Paulínia não existe UTI (Unidade de 

Tratamento Intensivo) Infantil, o pequeno foi levado para Jundiaí, para receber atendimento 

médico adequado, na sexta (18).  

Exames 

Com exames mais completos, foi constatado, segundo a mãe de Nícolas, que ele não tinha 

pneumonia, como foi dito no Hospital de Paulínia, mas água no pulmão. Também foi 

constatado que os dois rins da criança não estavam funcionando. Tal fato não foi contado 

para a família da criança ou examinado no HMP, de acordo com Kelen.  

No domingo pela manhã, o pequeno sofreu uma parada cardíaca e morreu, no Hospital 

Universitário de Jundiaí, onde estava internado.  A dona de casa ainda contou que Nícolas 

era um garoto “feliz, alegre, que se alimentava bem e ótimo filho”. Ele completaria 10 anos 

no dia 12 de dezembro próximo. A criança foi sepultada na manhã de segunda-feira (21), em 

Paulínia.  

Cremesp 

A reportagem procurou o Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) 

e aguarda o retorno. O Hospital Universitário de Jundiaí confirmou que Nícolas esteve na 

unidade e que faleceu no domingo.  

Leia a nota da Secretaria de Saúde sobre o caso: 
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que determinou a Direção do Hospital 

Municipal de Paulínia (HMP), a abertura de sindicância interna para apuração dos fatos 

relacionados ao atendimento do paciente N.S.R.O., que veio a óbito no domingo, 20, no 

Hospital Universitário de Jundiaí, após ser atendido no HMP.  
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A Secretaria de Saúde na pessoa do secretário doutor Fábio Alves, reitera o compromisso da 

atual Administração pela busca incessante da melhoria da assistência prestada a população 

de Paulínia, com qualidade, atendimento humanizado, transparência e ética profissional. 

Toda Prefeitura de Paulínia se solidariza com os familiares em sua dor, manifestando pesar, 

assim com o compromisso de investigação na busca do completo esclarecimento sobre o 

ocorrido. 
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 8 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 22/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ BOLSA DE ESTUDOS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2442 
 

Prefeitura está cadastrando para novas bolsas de estudo 
Da Redação 

22/10/2019 12:10:08 
 

 
 

Desde 2010, o PAS oferece até 750 novas bolsas de estudo por ano 

Atendimento presencial vai até 6 de dezembro, na Secretaria de Assistência Social: 

confira horários e documentos necessários 
 

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Paulínia, já está 
aberta a temporada de cadastramento obrigatório para a edição 2020 do 
programa municipal Bolsa Educação.  Os interessados em receber subsídio 
de até 100% na mensalidade de cursos técnicos e superior devem dirigir-se 
à Secretaria de Assistência Social (Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 
1551, Brasil 500), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30. Por ano, desde 
2010, Paulínia concede até 750 novas bolsas de estudo. 
 
Confira os documentos (originais e cópias) necessários para realizar o 
cadastro: 
 
CERTIDÃO NASCIMENTO de todas as pessoas solteiras que residem na casa; 
CERTIDÃO CASAMENTO (ou declaração de união estável assinada pelo casal, 
declaração de separação de corpos ou certidão casamento averbada); 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2442
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RG e CPF de todos os moradores da casa; 
COMPROVANTE ENDEREÇO ATUAL (Conta de luz, água, telefone, 
correspondência bancária em nome do Munícipe, sendo o imóvel cedido ou 
alugado); 
IMÓVEL ALUGADO (Contrato de aluguel reconhecido firma); 
IMÓVEL CEDIDO (Retirar formulário no PAS, e reconhecer firma); 
CARTEIRA DE TRABALHO (Página da foto, qualificação civil, último registro e 
página seguinte) de todos os moradores da casa; 
DECLARAÇÃO TRABALHO INFORMAL (constando o valor recebido 
mensalmente e o tipo de trabalho); 
COMPROVANTE DE SEGURO-DESEMPREGO E RECISÃO (saída recente); 
BENEFÍCIOS, PENSÕES E APOSENTADORIA DO INSS (para beneficiário); 
TRÊS (3) ÚLTIMOS HOLERITES de todas as pessoas da família que trabalham; 
IMPOSTO DE RENDA da empresa e documentos emitidos pelo contador, 
constando o valor recebido mensalmente, em caso de possuir empresa. 
 
Mais informações pelo telefone 3874 5741. 
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ BOLSA DE ESTUDOS  
PÁGINA: 4 
 
 

 
 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: 19, COM CHAMADA DE CAPA 
 

 

 

PÁGINA
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/22/prefeito-nomeia-os-secretarios-de-seguranca-publica-e-de-cultura/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 8 
 
 

 
 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ FERIADO 
PÁGINA: 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 25/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ FERIADO 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA DE CAPA 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 24/10/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA/ FERIADO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/dia-do-funcionario-publico-prefeitura-de-paulinia-nao-funciona-na-

proxima-segunda-28/ 

Dia do Funcionário Público: Prefeitura de Paulínia 

não funciona na próxima segunda (28) 
Por Redação - 24 de outubro de 2019 

 

  

 

A Prefeitura de Paulínia informa que não funcionará na próxima segunda-feira (28), em 

comemoração ao Dia do Funcionário Público. O prédio principal e os serviços públicos 

reabrem na terça-feira (29) em seu horário habitual. 

Serviços de emergência como Defesa Civil, Guarda Municipal, Hospital Municipal, coleta de 

lixo, varrição, entre outros, não serão paralisados e irão funcionar normalmente. 

O Ponto Facultativo foi estabelecido conforme Decreto 7.682 de 21 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
http://noticiasdepaulinia.com.br/dia-do-funcionario-publico-prefeitura-de-paulinia-nao-funciona-na-proxima-segunda-28/
http://noticiasdepaulinia.com.br/dia-do-funcionario-publico-prefeitura-de-paulinia-nao-funciona-na-proxima-segunda-28/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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DATA: 21/10/2019 
VEÍCULO: PAULINIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE/ OUTUBRO ROSA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/21/hospital-recebe-evento-sobre-outubro-rosa-nesta-segunda-

feira/ 

[Saúde] 
Hospital recebe evento sobre ‘Outubro Rosa’ 
nesta segunda-feira 

Ação prevê desfile de pacientes, bate papo com especialista e entretenimento 
com maquiagem, amarração de lenços e massagens 

21 out 2019 – 9h45 

 
Balões alusivos ao ‘Outubro Rosa’ formam arco em porta do Hospital Municipal (Foto: Divulgação) 

A Secretaria de Saúde de Paulínia realiza nesta segunda-feira (21) uma ação voltada 
para o “Outubro Rosa”, com o tema “Conviver Rosa…Trace seu Caminho Livremente”. O 
evento acontece no salão do Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. 

A partir das 11h, haverá desfile de pacientes, bate papo com a médica Andréa Kalaf, 
coffee break e entretenimento com maquiagem, amarração de lenços e massagens. O 
evento é aberto à população e qualquer pessoa pode participar. 

Essa é a segunda ação da Secretaria Municipal de Saúde relacionada ao mês de 
prevenção ao câncer de mama. Na semana passada diversas atividades foram realizadas 
no setor de Radiologia e Oncologia do Hospital Municipal. 

O último evento do “Outubro Rosa” está programado para acontecer na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Parque da Represa no próximo dia 31, às 15h, quando acontecerá um 
café da tarde com orientações e dicas de como se prevenir contra o câncer. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/21/hospital-recebe-evento-sobre-outubro-rosa-nesta-segunda-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/21/hospital-recebe-evento-sobre-outubro-rosa-nesta-segunda-feira/
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DATA: 19/10/2019 
VEÍCULO: PAULINIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ MEIO AMBIENTE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/19/hipopotamo-paulao-morreu-em-decorrencia-de-pneumonia-

aguda/ 

[Ecológico] 
Hipopótamo Paulão morreu em decorrência de 
pneumonia aguda 

Informação sobre resultado dos exames feitos no animal foi dada pela Secretaria 
de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente de Paulínia 

19 out 2019 – 11h12 

 

Balões alusivos ao ‘Outubro Rosa’ formam arco em porta do Hospital Municipal (Foto: Divulgação) 

Paulão e Paulinha no Parque Ecológico em foto tirada dois dias antes da morte do animal (Foto: 

Divulgação) 

Ohipopótamo Paulão, do Parque Ecológico de Paulínia, morreu em decorrência de um 
quadro de pneumonia aguda. A informação foi prestada no final da tarde desta sexta-feira 
(18) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente (Seddema) 
e faz parte do resultado da necropsia e dos exames histopatológicos realizados no animal. 

Paulão morreu na manhã do último dia 24 de maio. O hipopótamo tinha 25 anos e vivia 
há pelo menos 20 anos no Parque Ecológico “Armando Müller”, na região central da 
cidade. Na época, a Prefeitura de Paulínia informou que, antes de adoecer, o animal era 
alimentado de forma adequada e monitorado, regularmente, por uma equipe com biólogo, 
veterinário e tratadores. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/19/hipopotamo-paulao-morreu-em-decorrencia-de-pneumonia-aguda/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/19/hipopotamo-paulao-morreu-em-decorrencia-de-pneumonia-aguda/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/24/hipopotamo-paulao-morre-no-parque-ecologico-de-paulinia/


   RESUMO DA  SEMANA  |  56 

 

  

Agora, no recinto dos hipopótamos há somente uma fêmea, a Paulinha. Ela segue sendo 
alimentada e acompanhada pelos profissionais do Parque Ecológico Armando Muller, que 
está fechado à visitação pública desde maio de 2014. Conforme a Sedemma, no local 
ainda vivem 130 animais – divididos em 15 espécies de aves, 12 de mamíferos e três de 
répteis. 

O governo de Du Cazellato (PSDB) informou ainda nesta sexta-feira que retomou o 
projeto que pretende transformar o Parque Ecológico em Parque Natural, iniciado durante 
a gestão interina dele, entre outubro de 2018 e o final de janeiro deste ano. “Nos próximos 
meses deverá fazer uma série de melhorias e adequações para sua reabertura”, garantiu 
em nota. A proposta inicial previa a construção de borboletário e anfiteatro. 

O projeto do Parque Natural foi apresentado em janeiro deste ano pela veterinária 
Wanessa Batista e pela bióloga Jeanette Miachir, ambas do Parque Ecológico. Para a 
Prefeitura, isso permitirá a reabertura do local à visitação, o aumento das ações de 
educação ambiental, a compra de equipamentos, reforma e manutenção dos recintos e 
facilitará a captação de recursos junto à iniciativa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/01/10/ecologico-deve-virar-parque-natural-antes-de-reabrir-ao-publico/


   RESUMO DA  SEMANA  |  57 

 

  

DATA: 21/10/2019 
VEÍCULO: PAULINIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/21/cemep-recebe-inscricoes-para-vestibulinho-a-partir-desta-

segunda/  
 

[Educação] 
Cemep recebe inscrições para ‘Vestibulinho’ a 
partir desta segunda 

Centro Municipal de Ensino Profissionalizante tem 80 vagas gratuitas para curso 
de Ensino Médio concomitante com Técnico em Informática 

21 out 2019 – 5h30 

 
O prédio do Cemep fica localizado na Avenida Brasil, na altura do nº 330, na Vila Bressani (Foto: 

Divulgação) 

OCentro Municipal de Ensino Profissionalizante “Professor Osmar Passareli Silveira” 
recebe a partir desta segunda-feira (21) inscrições para seu “Vestibulinho 2020”. A escola 
tem 80 vagas gratuitas para o curso de Ensino Médio concomitante com Técnico em 
Informática. 

As inscrições dos interessados devem ser feitas das 8h às 18h, até a próxima sexta-feira 
(25), no Cemep. A escola fica na Avenida Brasil, 330, na Vila Bressani. O curso de Ensino 
Médio concomitante com Técnico em Informática é integral e tem duração de três anos. 

Para garantir a participação no “Vestibulinho 2020”, os candidatos precisam apresentar 
os seguintes documentos no ato da inscrição: 

 original da cédula de Identidade (RG) atualizado ou passaporte; e 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/21/cemep-recebe-inscricoes-para-vestibulinho-a-partir-desta-segunda/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/21/cemep-recebe-inscricoes-para-vestibulinho-a-partir-desta-segunda/
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 declaração comprobatória de que está cursando o último ano do Ensino 
Fundamental em 2019. 

O Cemep informou que a Certidão de Nascimento não será aceita como documento em 
seu “Vestibulinho 2020”. Candidatos que precisam de condições especiais para a 
realização da prova deverão comunicar a escola no ato da inscrição. 

A prova do “Vestibulinho 2020” do Cemep está marcada para ocorrer no dia 24 de 
novembro, das 8h30 às 12h30. O edital completo do processo seletivo pode ser consultado 
a partir da página 11 da edição nº 1.426, de 5 de setembro deste ano, do Semanário Oficial 
de Paulínia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1426.pdf
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DATA: 20/10/2019 
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: POLÍCIA 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/20/sessenta-tabletes-de-pasta-
base-de-cocaina-trazida-da-bolivia-sao-apreendidos-em-paulinia.ghtml 
 

Sessenta e dois quilos de pasta base de cocaína trazidos da Bolívia 
são apreendidos em Paulínia 
Droga estava em duas malas grandes e o suspeito foi localizado na rodoviária da 

cidade, após denúncia. 
Por G1 Campinas e Região 

20/10/2019 21h25  Atualizado há 3 horas 

 

--:--/--:-- 

 

Homem é preso em Paulínia com 60 tabletes de drogas que vieram da Bolívia 

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 62kg de pasta base de cocaína que foi 
trazida da Bolívia, na tarde deste domingo (20), em Paulínia (SP). A ocorrência 
foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal de Campinas. 
O caso ocorreu por volta das 16h45, na Avenida Getúlio Vargas, no Nova 
Paulínia. De acordo com o registro da ocorrência, uma equipe recebeu 
informações sobre uma denúncia de que um homem estaria transportando 
entorpecentes de Campinas para Paulínia em malas. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/20/sessenta-tabletes-de-pasta-base-de-cocaina-trazida-da-bolivia-sao-apreendidos-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/20/sessenta-tabletes-de-pasta-base-de-cocaina-trazida-da-bolivia-sao-apreendidos-em-paulinia.ghtml
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Droga foi apreendida após ação da Polícia Rodoviária em Paulínia. — Foto: Polícia 

Militar Rodoviária/ Divulgação 

Três cabos foram até a região e localizaram o suspeito em frente à rodoviária da 
cidade. Ele portava duas malas grandes e apresentava nervosismo e agitação. O 
homem entrou em um Kwid e tomou sentido centro da cidade. 
A equipe realizou a abordagem e localizou 60 tijolos da droga na mala. O 
suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Campinas e indiciado 
por tráfico internacional de drogas. 
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DATA: 20/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: REGIÃO/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: A6 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 18/10/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: REGIÃO/ POLÍTICA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-descarta-aumentar-o-numero-de-vereadores-
de-campinas/ 
 

Câmara descarta aumentar o número de vereadores de 

Campinas 

 

 

A Câmara de Vereadores de Campinas arquivou nesta quarta-feira (16/10) a consulta feita pelo 

vereador Paulo Galtério (PSB), para que o número de vereadores de Campinas fosse aumentado de 

33 para 35. 

A desistência ocorreu porque a maioria dos parlamentares que se manifestaram ao presidente da 

Casa, Marcos Bernadelli (PSDB) era contra o pedido de Galtério. Oficialmente, no entanto, apenas 

três parlamentares oficializaram a sua posição. Galtério pelo aumento e os vereadores Pedro 

Tourinho (PT) e Nelson Hossri (Podemos), contrários. 

A decisão de arquivar foi da Mesa da Câmara. Porém, qualquer vereador pode protocolar um projeto 

se conseguir coletar mais dez assinaturas além da sua. 

A consulta foi feita por Galtério após o IBGE apontar que Campinas ultrapassou o número de 1,2 

milhão de habitantes – o que a credencia a ter 35 vereadores, de acordo com a legislação. Esse 

número, no entanto, é a quantidade máxima. A cidade pode ter, por exemplo, um mínimo de 21 

parlamentares. 

 

 

 

 

https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-descarta-aumentar-o-numero-de-vereadores-de-campinas/
https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-descarta-aumentar-o-numero-de-vereadores-de-campinas/
https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-de-vereadores/
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 21 a 24/8/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Loira propõe construção de pista de cooper em volta da Lagoa do Parque 

Brasil 500 
24 de outubro de 2019  

A prática de caminhadas é um dos exercícios físicos mais indicados pelos profissionais da saúde, em 

especial para portadores de doenças cardíacas e metabólicas, diabetes, osteoporose, obesidade, 

colesterol alto entre outras, para a melhoria da qualidade de vida de quem a pratica. E visando o 

incentivo da prática esportiva, o vereador Antônio Miguel Ferrari, o […] 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
24 de outubro de 2019  

Edital Audiência Pública -LOA 2020 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-propoe-construcao-de-pista-de-cooper-em-volta-da-lagoa-do-parque-brasil-500/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-propoe-construcao-de-pista-de-cooper-em-volta-da-lagoa-do-parque-brasil-500/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edital-de-convocacao-de-audiencia-publica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-propoe-construcao-de-pista-de-cooper-em-volta-da-lagoa-do-parque-brasil-500/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edital-de-convocacao-de-audiencia-publica/
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José Soares solicita a instalação de academia ao ar livre no Jardim Amélia 
24 de outubro de 2019  

A prática de atividades físicas é fundamental para uma melhor qualidade de vida e prevenção a 

problemas de saúde. E diante disso, o vereador José Soares (Republicanos) fez a Indicação 

1079/2019 solicitando a Prefeitura Municipal a instalação de uma academia na praça do Jardim 

Amélia, além da revitalização do espaço. De acordo com o vereador, […] 

 

 

Paulínia precisa de Departamento de Bem Estar Animal, defende Xavier 
23 de outubro de 2019 

O vereador Flávio Xavier (DC) solicitou que a Prefeitura crie na cidade o Departamento de Proteção e Bem-estar 

Animal, tanto para proteger os bichos como para atuar no controle populacional, desenvolvendo ações que 

diminuam o índice de abandono. Segundo o Requerimento 625/2019, já existe verba orçamentária destinada para 

essa iniciativa no Plano Plurianual (PPA, que […] 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-solicita-a-instalacao-de-academia-ao-ar-livre-no-jardim-amelia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-departamento-bem-estar-animal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-solicita-a-instalacao-de-academia-ao-ar-livre-no-jardim-amelia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-departamento-bem-estar-animal/
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Vereadores jovens aprovam projeto de lei e mais 24 propostas para Paulínia 
22 de outubro de 2019 

A 2ª Sessão da Câmara Jovem discutiu 25 propostas para a cidade, nesta terça-feira (22/10), 

apresentadas por estudantes de seis escolas de Paulínia. Os temas envolveram problemas em 

instituições de ensino e sugestões nas áreas de Educação, Cultura, Transporte, Lazer e Esporte, entre 

outros assuntos. Foi aprovado um projeto de lei para criar o Banco […] 

 

 

Câmara entra na luta contra o câncer de mama e realiza evento do Outubro 

Rosa 
22 de outubro de 2019 

A Câmara Municipal de Paulínia aderiu ao movimento “Outubro Rosa”, que objetiva conscientizar o 

maior número de pessoas em relação à prevenção pelo diagnóstico precoce do câncer de mama. Na 

tarde de segunda-feira (21/10) funcionários se reuniram no Plenarinho da Casa de Leis onde 

assistiram dois vídeos educativos sobre a importância da prevenção precoce da […] 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/2-sessao-jovem-camara-jovem/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-entra-na-luta-contra-o-cancer-de-mama-e-realiza-evento-do-outubro-rosa/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-entra-na-luta-contra-o-cancer-de-mama-e-realiza-evento-do-outubro-rosa/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/2-sessao-jovem-camara-jovem/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-entra-na-luta-contra-o-cancer-de-mama-e-realiza-evento-do-outubro-rosa/
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Com música e dança, Peter Black é reconhecido como Cidadão Emérito de 

Paulínia 
21 de outubro de 2019 

O professor e educador Pedro Donizete Honório, conhecido como Peter Black, recebeu na sexta-feira (18/10) o 

título de Cidadão Emérito do município, em sessão solene da Câmara de Paulínia. O evento buscou representar a 

importância do homenageado na vida de muitos paulinenses, sem deixar de lado a alegria, a música e a dança que 

tanto […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-peter-black-cidadao-emerito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-peter-black-cidadao-emerito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-peter-black-cidadao-emerito/

