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DATA: 22/11/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: LEI/ EMPRESAS/ TRIBUTOS 
PÁGINA: 5 
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DATA: 18/11/2019 
VEÍCULO: JORNALISMO DIFERENTE 
ASSUNTO: 21ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ESTÁGIO  
LINK: https://jornalismodiferente.hotfix.cloud/noticia/117/em-primeira-discussao-vereadores-
aprovam-estagio-na-prefeitura-de-paulinia.html 

 

Em primeira discussão, vereadores aprovam 
estágio na Prefeitura de Paulínia 
Por Ellen Guimarães em 18/11/2019 às 10:58:49 

 

 
Um programa de regulamentação de estágio na Prefeitura de Paulínia foi aprovado durante a 21ª Sessão 
Ordinária realizada na última terça-feira, dia 12, em primeira discussão (quanto a legalidade). O Projeto de Lei 
53/2019, de autoria do Executivo deverá criar até mil vagas de estágio na Administração Pública Municipal. 
A oportunidade abrangerá alunos das mais diversas áreas de nível superior, sendo 500 para estudantes de 
cursos onde o estágio é obrigatório e as outras 500 para o não obrigatório. 

Para as vagas de estágio não obrigatório, o programa prevê uma bolsa mensal no valor de R$ 998. Para essa 
categoria, os contemplados deverão cumprir uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, a ser dividida 
igualmente entre os dias da semana, de segunda a sexta-feira, auxílio transporte no valor de R$ 44,00 e seguro 
obrigatório contra acidentes pessoais. 

Enquanto os contemplados no estágio obrigatório deverão cumprir uma jornada de trabalho de 20 horas 
semanais, a ser dividida igualmente entre os dias da semana, de segunda a sexta-feira e seguro obrigatório 
contra acidentes pessoais. 

O projeto deve passar ainda por uma segunda discussão que tratará do quanto ao mérito da proposta. Se for 
aprovado nas duas sessões, seguirá para a sanção do Poder Executivo. 
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DATA: 16/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: 21ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ESTÁGIO 
PÁGINA: 3 
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DATA: 19/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA/ PROJETO DE LEI 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2453 

 

Câmara deve aprovar projeto que proíbe fogos de artifício 
com barulho 
Da Redação 
19/11/2019 15:11:19 

 

 
 

As explosões de fogos de artifício ocorrem, principalmente, durante as festas de fim 

de ano 

Proposta visa proteger a saúde de pessoas e animais que sofrem com os ruídos 

produzidos pela explosão de rojões e outros artefatos pirotécnicos 
 
 
No último dia 6, o secretário municipal de Governo, Danilo Barros, encaminhou à Câmara de 
Paulínia a “justificativa do projeto de lei” para proibir fogos de artifício com barulho na 
cidade.  A Procuradoria Jurídica do Legislativo apontou que o PL 65/2019 não estava 
acompanhado de justificativa em setembro passado, quando a proposta foi apresentada pelo então 
prefeito interino e atual presidente do Legislativo, Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC). 
 
De acordo com o texto da justificativa, o PL visa proteger não apenas a saúde de cães e gatos, mas 
também de bebês, idosos, pacientes epilépticos e autistas, que sofrem com os ruídos produzidos pela 
explosão de fogos.  
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Segundo a veterinária Wanessa Kely Batista, que assinou o documento, cães e gatos têm capacidade 
auditiva bem maior que a do ser humano e, por isso, o barulho dos fogos pode causar ansiedade, 
vômitos, convulsões e até taquicardia nos animais.   
 
“Devemos considerar que fogos de artifício podem chegar a frequência acima de 125 dB 
(decibéis), e que sons e ruídos acima de 110 dB podem provocar perdas auditivas irreparáveis, 
além do fato que durante uma explosão de fogos de artifício sons acima de 160 dB, como a 1 
metro de distância, pode ocorrer ruptura timpânica em humanos e animais”, afirmou a veterinária. 
 
Agora, o projeto de lei será analisado pelos procuradores jurídicos da Câmara e, depois, 
encaminhado para parecer da Comissão de Justiça e Redação (CJR). Na sequência, a proposta estará 
liberada para ser votada em primeira discussão (legalidade), em sessão a ser definida pelo Presidente 
da Casa.  
 
Foto: Internet 
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DATA:  
22/11/2019  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
SESSÃO SOLENE/ 
CONSCIÊNCIA NEGRA 
PÁGINA: 12 
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DATA: 20/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ TÍTULO/ HOMENAGEM 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/jennifer-martins-recebe-diploma-zumbi-dos-palmares-veja-
galeria-de-fotos/ 

Jennifer Martins recebe diploma Zumbi dos 
Palmares; veja galeria de fotos 
Por Redação - 20 de novembro de 2019 

 

 
 
 

A modelo e Miss Paulínia 2018, Jennifer Martins, recebeu nesta terça-feira (19/11), na 

Câmara Municipal, o diploma Zumbi dos Palmares. A homenagem é concedida a pessoas 

que se destacam na luta contra o preconceito racial, na semana em que se comemora 

o Dia da Consciência Negra. 

A jovem de 21 anos, natural de Campinas, estudou em escola pública e entrou no mundo 

da moda ainda criança, ao acompanhar uma das irmãs mais velhas, que fazia curso de 

cabeleireira. 

O Projeto de Decreto Legislativo 8/2019 foi aprovada em julho, apresentado pelo 

vereador afastado e atual secretário de Governo, Danilo Barros (PL). 
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DATA: 20/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: CÂMARA/ TÍTULO/ HOMENAGEM 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/11/miss-paulinia-recebe-diploma-zumbi-na.html 
 
 

Miss Paulínia recebe diploma Zumbi na semana 
da Consciência Negra 

 
 
 
A modelo Jennifer Martins, conhecida por ter vencido o Miss Paulínia 2018, recebeu o diploma Zumbi dos 
Palmares em sessão solene nesta terça-feira (19/11). A homenagem da Câmara é concedida a pessoas que se 
destacam na luta contra o preconceito racial, na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra. 
 
A cerimônia destacou a trajetória da jovem, que já conquistou vários concursos e estrelou campanhas publicitárias, 
mas ainda enfrenta situações de discriminação. Por isso, o evento também passou mensagens contra o racismo, com 
discursos emocionados, desfile com modelos negros e poesia relembrando Zumbi. 
 
 
Jennifer narrou seus sonhos desde pequena e agradeceu a presença e o carinho de familiares, amigos e apoiadores. 
Relatou situações de preconceito, dificuldades do dia a dia e lutas dos negros desde os antepassados. “Muitos falam 
que agora é moda modelo negra, de cabelo cacheado. Moda nada. A moda passa, a gente veio para ficar!”, afirmou. 
“Às vezes não querem a gente, mas hoje é lei aceitar nossa presença. Eu digo não ao racismo.” 
 
Para o vereador Daniel Muller (PL), que presidiu a sessão, a homenageada da noite é um exemplo de garra e força. 
“Você, Jennifer, é um espelho não apenas para as meninas que querem obter sucesso na vida, mas para todos nós, 
homens e mulheres que querem deixar um legado.” O prefeito Du Cazellato (PSDB), presente na cerimônia, 
parabenizou os responsáveis por conceder o diploma e disse que Jennifer vem representando toda a cidade de 
Paulínia. 
 
A entrega do diploma foi sugerida pelo ex-vereador Danilo Barros (PL), hoje secretário de Governo da Prefeitura 
de Paulínia. Ele declarou que a jovem é um grande exemplo, mesmo com a pouca idade, pois consegue tirar força 
de situações desfavoráveis para crescer e contribuir com o próximo. 
 
Também participaram do evento a secretária de Assistência Social e Cidadania, Rita Coelho; o secretário de 
Transportes, Antonio Carlos Amante Carreira; o secretário de Defesa Civil, Toní Guimarães, e o chefe de gabinete 
da Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Lázaro Luppi. 
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Perfil 
Jennifer tem 21 anos, nasceu em Campinas, estudou em escola pública e entrou no mundo da moda ainda criança, 

ao acompanhar uma das irmãs mais velhas, que fazia curso de cabeleireira. 

 

Em 2016, ficou em segundo lugar no concurso “A Mais Bela Negra”, na cidade de Hortolândia. No ano seguinte, 

venceu o concurso “A Mais Bela Bonequinha Afro”, em Campinas, além de ser a primeira colocada do concurso 

“Dandara e Zumbi dos Palmares”, em Salto. 

 

A parceria da Prefeitura com uma agência de Campinas fez a modelo conquistar o título de Miss Paulínia no ano 

passado. O currículo inclui ainda o primeiro lugar no concurso “A Mais Bela Negra 2018” e experiências como 

maquiadora, dubladora de corpo, participação em clipes, comerciais e desfiles. 
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DATA: 17/11/2019 
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: POLÍTICA 
PÁGINA: 4 
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DATA: 21/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: OBRA/ LICITAÇÃO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2455 

Cazellato abre licitação para construção da Ponte sobre o 
Rio Atibaia 
Da Redação 
21/11/2019 19:11:13 

 

 

Atualmente, uma única ponte liga a região do João Aranha ao centro e demais bairros da 

cidade 

Principal promessa de campanha do tucano, obra deve custar R$ 72 milhões aos cofres 

municipais e levar dois anos para ser concluída 
 

A administração Du Cazellato (PSDB) lançou a concorrência pública (CONFIRA EDITAL)  que vai contratar empresa ou 
consórcio de empresas para construir um nova Ponte sobre o Rio Atibaia, ligando as Avenidas João Aranha, no bairro 
João Aranha, e Trabalhadores, no Monte Alegre.  

Segundo o edital da licitação, o custo total da obra está estimado em R$ 72.468.587,41 (setenta e dois milhões, 
quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavo). A construção da ponte 
deverá ser concluída em dois anos, a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria de Obras e Serviços 
públicos. A abertura do envelope contendo a documentação das empresas participantes da concorrência está marcada 
para 14 de janeiro. 



   RESUMO DA SEMANA  |  14 

 

  

De acordo com a prefeitura, a ponte terá 260 metros de extensão, sendo 120 deles suspensos por cabos. “O edital 
também contempla toda infraestrutura necessária para a construção do sistema viário, incluindo serviços de 
terraplanagem, pavimentação, calçamento, pintura e iluminação pública”,  afirmou a assessoria de imprensa. 
 

Cazellato comentou o lançamento do edital da obra. “Damos hoje um grande passo para tirar do papel uma obra tão 
aguardada por toda a cidade e que vem de encontro com os anseios da população”, disse ele. Durante a campanha 
eleitoral suplementar o tucano prometeu, se eleito fosse, iniciar a construção da Ponte Atibaia três meses após assumir 
o cargo, o que ocorreu dia 4 de outubro.  
 

Muito aguardada pela população, a nova ponte sobre o Rio Atibaia é considerada indispensável para melhorar a 
mobilidade urbana do município, que enfrenta vários problemas, especialmente congestionamentos nos chamados 
horários de pico. A obra será construída totalmente com dinheiro da cidade – R$ 31 milhões já estão garantidos no 
orçamento do ano que vem para a primeira etapa da construção.  
 
Foto: Arquivo/CP Imagem 
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DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: OBRA/ LICITAÇÃO 
PÁGINAS: CAPA (MANCHETE) E 3 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  17 

 

  

DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: OBRA/ LICITAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-lanca-edital-para-obra-da-ponte-
estaiada-sobre-rio-atibaia/ 

 

Prefeitura de Paulínia lança edital para obra da ponte estaiada 
sobre Rio Atibaia 
Por  Redação 

22 de novembro de 2019 

Interligação da Av. João Aranha com a Av. Dos trabalhadores, sobre Rio Atibaia 

Nova ponte é esperada há anos pela população, ligação de 
desenvolvimento entre as regiões do Monte Alegre, João Aranha e 
Parque da Represa 

O edital de licitação da Prefeitura de Paulínia para a construção da ponte estaiada, sobre o 

Rio Atibaia, em Paulínia, já foi publicado no Semanário Oficial do Município. Na modalidade 

de concorrência pública e tipo menor preço, a licitação compreende a construção da ponte 

estaiada sob o Rio Atibaia e a implantação do sistema viário de interligação da Avenida 

João Aranha (Patropi) com a Avenida dos Trabalhadores (Monte Alegre). 
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De acordo com o projeto, a estrutura da nova ponte terá 260 metros de extensão, sendo 

120 metros estaiados e 140 metros convencionais. A ponte terá largura de 25,45 m no 

trecho convencional e de 25,85 m no trecho estaiado. A via terá duas faixas, sendo 3,60 m 

por sentido de tráfego, uma ciclovia e calçada de passeio centro/bairro/centro. 

O edital também contempla toda infraestrutura necessária para a construção do sistema 

viário, incluindo serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento, pintura e 

iluminação pública. 

O valor estimado da obra é de R$ 72 milhões e o prazo para execução é de 24 meses, a 

partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos. Todas as despesas da obra serão custeadas com recursos do próprio orçamento 

municipal. 

De acordo com o prefeito Du Cazellato (PSDB), a implantação das obras viárias vai 

melhorar a fluidez e a mobilidade urbana na região, contribuindo para o desenvolvimento e 

a chegada de novas empresas, além de favorecer a geração de empregos no município. 

“Damos hoje um grande passo para tirar do papel uma obra tão aguardada por toda cidade 

e que vem de encontro com os anseios da população”, comentou Du Cazellato. 

As empresas interessadas devem retirar o edital até às 9h do dia 13 de janeiro de 2020, na 

Sala da Divisão de Licitações – Setor D – Piso Superior, sendo que a abertura dos 

envelopes se dará no dia 14, às 10h, em sessão pública. 

A Concorrência Pública 1/2019 encontra-se disponível para consulta no 

site www.paulinia.sp.gov.br. 
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DATA: 20/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2454 

 

Prefeitura lança quarto “contrato emergencial” no 
transporte coletivo 
Da Redação 
20/11/2019 14:11:22 

 

 
 

Atualmente, empresa do Grupo Passaredo opera o transporte público de Paulínia 

Licitação regular foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em maio deste ano e 

passageiros não podem ficar a pé 
Pela quarta vez consecutiva a Prefeitura de Paulínia vai contratar em caráter emergencial (sem 
licitação) empresa para operar o transporte coletivo da cidade, por seis meses. O chamamento 
público para a nova contratação está na edição extra do Semanário Oficial do Município (SOM) 
desta terça-feira (19). “Tal contratação se justifica pela impossibilidade da conclusão do processo 
licitatório, em tempo hábil”, diz o texto publicado no semanário.  
 
Desta vez, o valor do contrato será limitado a R$ 8.594.929,80 - R$ 2,7 milhões mais barato do que 
o contrato emergencial vigente de R$ 11.393.130,00. Esse dinheiro é referente à parte da tarifa 
de R$ 2,85 que o município paga por cada usuário do transporte coletivo público. Ou seja, o 
passageiro desembolsa R$ 1,00 na catraca e, a prefeitura paga o restante, R$ 1,85, à empresa de 
ônibus. 
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Licitação 
 
Em 2015, o Ministério Público (MP) recomendou que o município realizasse licitação para 
contratar uma nova empresa de transporte coletivo público. O contrato de 10 (dez) anos com 
a Viação Passaredo terminou em dezembro de 2017. Em junho de 2018, a empresa foi contratada 
em caráter emergencial pelo governo do prefeito cassado Dixon Carvalho (Progressistas).  
 
Em dezembro de 2018, a Prefeitura de Paulínia abriu a Concorrência Pública 02/2018 para o 
transporte de passageiros, mas a licitação sofreu três adiamentos e duas suspensões, a última em 22 
de maio deste ano (VEJA EDITAL), por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).   
 
Sem conseguir concluir a licitação regular, o município contratou emergencialmente a Flama 
Transportes, Turismo e Locação, do Grupo Passaredo, por duas vezes: em dezembro de 2018, na 
gestão interina do atual prefeito Du Cazellato (PSDB) e, em junho deste ano, no governo do ex-
prefeito interino e atual presidente da Câmara Municipal,  Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC).  
 
Foto: Arquivo/CP Imagem 
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DATA: 19/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/11/paulinia-faz-chamamento-publico-para.html 
 
 

Paulínia faz chamamento público para 
contratação emergencial no transporte coletivo 
 

 
 
 
Contratação se justifica, segundo a prefeitura, pela impossibilidade da conclusão do processo licitatório em tempo 
hábil 
 
A prefeitura de Paulínia, interior de São Paulo, abriu chamamento público para contratar serviço de transporte 
coletivo em caráter emergencial. 
 
A publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 19 de novembro de 2019, informa que o 
município necessita contratar uma empresa de transporte pelo prazo de até 180 dias “pela impossibilidade da 
conclusão do processo licitatório, em tempo hábil”. 
 
Além disso, o segundo contrato emergencial, firmado com o Grupo Passaredo, expira nos próximos dias. 
 
Segundo o comunicado, a Tarifa de Remuneração vigente na cidade, desde 14 de junho de 2016, é de R$ 2,85. Esse 
valor já considera as desonerações tributárias ocorridas até 2015. O valor do subsídio durante os seis meses de 
duração do contrato emergencial está limitado ao máximo de R$ 8.594.929,80. 
 
Os dados do sistema operacional estão publicados no DOE, e as empresas interessadas deverão enviar orçamento 
para compor processo de contratação emergencial para o transporte público de passageiros urbano e rural no 
município de Paulínia. 
 
As propostas devem ser enviadas até 22 de novembro, por e-mail amariano@paulinia.sp.gov.br ou pessoalmente, 
na Secretaria Municipal dos Transportes. 
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HISTÓRICO 
 
A prefeitura de Paulínia, interior de São Paulo, suspendeu a concorrência pública do transporte coletivo urbano e 
rural do município no dia 29 de janeiro de 2019 devido à apresentação de impugnação. 
 
A abertura dos envelopes estava marcada para 28 de janeiro. 
 
A prefeitura já havia adiado a concorrência, que estava prevista originalmente para acontecer no dia 12 de 
dezembro de 2018. 
 
A concessão do serviço de transporte coletivo inclui, além da operação e manutenção dos ônibus, a implantação, 
disponibilização e operação de sistema de bilhetagem eletrônica, controle da operação e informação ao usuário 
 
Uma alteração feita no novo edital foi a supressão da exigência para a empresa vencedora do certame de 
disponibilizar dez veículos novos com ar-condicionado no início do contrato. Ao invés de obrigar, o edital passou a 
sugerir. 
 
O edital trazia a seguinte informação: “É sugestão da Administração – e não obrigação das licitantes – que para o 
início da operação 17,8% da frota seja composta por veículos zero quilometro“. 
 
Enquanto o processo licitatório não prossegue, a prefeitura contratou, em caráter emergencial por 180 dias a Viação 
Flama Transportes, Turismo e Locação, do grupo Passaredo. O anúncio da contratação foi feito oficialmente pela 
prefeitura no dia 26 de novembro de 2018, que justificou que “a possibilidade de deixar a população sem transporte 
público obrigou o prefeito Du Cazellato a fazer um contrato emergencial, com dispensa de licitação, com o Grupo 
Passaredo”. O valor previsto do contrato é de quase R$ 8,6 milhões. 
 
Em junho, novo contrato com a Viação Flama foi assinado, no valor é de R$ 11,3 milhões, 35% mais caro do que 
vinha sendo praticado. 
 
 

LANÇAMENTO DO EDITAL 

O anúncio do lançamento do edital de licitação foi realizado no dia 12 de novembro de 2018. 
 
A Audiência Pública para debater os aspectos do processo de concessão havia sido realizada no dia 14 de setembro, 
dois meses antes como determina lei. 
 
Segundo o comunicado da prefeitura, “a empresa responsável transporta 830.118 passageiros por mês, com o 
número de 64 mil usuários por dia e um sistema que conta com treze linhas que realizam 11.522 viagens por mês”. 
 
Em 2015, o Ministério Público abriu uma Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa e pediu a realização 
de concorrência pública. Nos últimos três anos, de seis em seis meses, sucessivos contratos emergenciais foram 
feitos entre o Grupo Passaredo e a Prefeitura de Paulínia. 
 
 

SITUAÇÃO POLÍTICA EM PAULÍNIA 

Paulínia vive um impasse político após a cassação do prefeito Dixon Carvalho (PP) e seu vice, Sandro Caprino 
(PRB). Ambos foram afastados em novembro passado por abuso de poder econômico nas eleições de 2016. 
 
O cargo passou a ser ocupado interinamente pelo presidente da Câmara na época, Du Cazellato. 
 
No dia 22 de janeiro de 2019 uma liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) 
determinou que o vereador Antonio Miguel Ferrari assumisse o posto de prefeito interino. Ferrari foi eleito o novo 
presidente do Legislativo para o biênio 2019/2020. 
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Na decisão, o desembargador federal Fábio Prieto de Souza considera que os cargos de prefeito e vice-prefeito de 
Paulínia continuam vagos até a realização de novas eleições. “A chefia do Poder Executivo, pelo Presidente da 
Câmara de Vereadores, tem caráter transitório e impessoal. Eleito novo Presidente na Câmara Municipal, altera-se 
o responsável pelo Governo local”, escreveu o desembargador na liminar. 
 
No dia 15 de julho, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) definiu a data para as eleições do novo 
prefeito. O pleito ficou marcado para 1º de setembro, e o vereador Ednilson (Du) Cazellato (PSDB) acabou sendo 
eleito para o cargo, que deverá ocupar até dezembro de 2020. 
 
No dia 3 de setembro a prefeitura marcou audiências públicas com o objetivo de apresentar as linhas gerais e 
refazer a concorrência do transporte coletivo municipal por ônibus. 
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DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: 8 
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DATA: 16/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: POLÍTICA 
PÁGINA: A6 
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DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CONTAS PÚBLICAS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 14/11/2019 
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/11/14/dois-meses-apos-decisao-
pacientes-seguem-a-espera-de-cirurgias-em-hospital-de-paulinia.ghtml 
 

Dois meses após decisão, pacientes seguem à 
espera de cirurgias em hospital de Paulínia 
 
Secretário admite acúmulo de 1,3 mil procedimentos e defende ações 
para normalizar a situação. 
 

Por EPTV 2 

14/11/2019 21h38  
 
Dois meses após uma liminar judicial que obrigava a Paulínia (SP) a retomar as 
cirurgias eletivas no Hospital Municipal, após apuração do Ministério Público, pacientes 
continuam à espera e relatam demora de até um ano na fila. A Secretaria de Saúde, 
contudo, defende ações para mudar o quadro. 
 
"A gente tem em torno de 1,3 mil, 1,5 mil cirurgias acumuladas como um todo. Desde 
geral, urológica, ortopédica [...] Nós estamos organizando aquela lógica de mutirão interno, 
fizemos compra emergencial de três meses, disparamos uma compra anual que vai 
garantir a estabilidade, planejamento, uma programação mais coerente", explica o 
secretário Fábio Luiz Alves. Veja vídeo com relatos de pacientes. 
 
Ele ressalta que há um compromisso da administração em melhorar a situação nos 
próximos meses. 
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A liminar 
 
De acordo com a decisão de setembro, a administração pública deve abrir licitações para  
compra de medicamentos e insumos que permitam o retorno das cirurgias eletivas. Além 
disso, estabeleceu que ela deve permitir que o Tribunal de Contas do estado (TCE-SP) 
faça uma auditoria interna, com análise de computadores e documentos, para verificar 
supostas irregularidades nos pagamentos na área da saúde. 
 
Em outubro, a prefeitura destacou que o governo Du Cazellato (PSDB) já havia pago R$ 
10 milhões para fornecedores e trabalhava em um "pente-fino" em contratos. 
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DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: REGIÃO/ MEIO AMBIENTE 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/apos-expulsao-paulinia-articula-volta-ao-consorcio-pcj/ 
 
 

Após expulsão, Paulínia articula volta ao Consórcio PCJ 

 

Após expulsão, o prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PSDB) iniciou negociações para que a cidade 
volte a integrar o PCJ (Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), 

Paulínia tem uma dívida de R$ 1,1 milhão com o colegiado devido ao não pagamento de 
mensalidades desde 2013. 

O prefeito se reuniu na última terça-feira (19/11) com Francisco Carlos Castro e Jussara Cordeiro, 
respectivamente secretário executivo e subsecretaria executiva do Consórcio PCJ . 

A Prefeitura de Paulínia deu o primeiro passo para voltar a integrar o quadro de associados do nesta 
terça-feira, 19. 

O prefeito Du Cazellato recebeu , acompanhado dos secretários Leonardo Viu de Defesa e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Leonardo Ballone da Chefia de Gabinete. O tucano pediu um 
prazo de 180 dias para que apresente uma contraproposta para pagar a dívida. 

“Fomos surpreendidos na semana passada com a notícia referente a expulsão de Paulínia do PCJ. 
Estamos colocando a casa em dia e vamos voltar a integrar o quadro de associados para que 
possamos contar com toda expertise do Consórcio”, comentou Cazellato. 
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DATA: 18/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ CONSELHO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/eleicao-para-novos-membros-do-conselho-municipal-de-
meio-ambiente/ 
 

Eleição para novos membros do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente 
Por Redação - 18 de novembro de 2019 

 
 

 
Lagoa do Parque Brasil 500, paralela à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 
 

O Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente (Comdema) elegerá novos 

representantes para o biênio 2020/2021. A eleição será realizada dia 7 de dezembro, das 9 

às 14h, na Sala de Imprensa, no Paço Municipal. Ao todo, são 12 vagas para 

representantes da sociedade civil, sendo seis titulares e seis suplentes. Terá direito a voto, 

o munícipe munido de Título de Eleitor inscrito na comarca de Paulínia e Identidade oficial 

com foto. Informações ou dúvidas pessoalmente na Seddema ou pelo telefone (19)3874-

5654. 

Os membros do novo Conselho de Meio Ambiente poderão formular importantes 

instrumentos de políticas públicas nesta área, além de estruturar um planejamento 

estratégico ambiental no município, com foco no desenvolvimento sustentável.  



   RESUMO DA SEMANA  |  32 

 

  

O Conselho foi criado em março pela Lei nº 6.253/2019, que visa garantir que as políticas 

ambientais desenvolvidas na cidade estejam em consonância com os anseios da população. 

A lei visa garantir que as políticas ambientais desenvolvidas na cidade estejam em 

consonância com os anseios da população é um órgão colegiado de composição paritária, 

constituído de membros do Poder Executivo Municipal e da Sociedade Civil, de caráter 

consultivo, deliberativo e normativo, competindo-lhe auxiliar o Poder Executivo na 

elaboração, implementação e monitoramento da política municipal ambiental. 

Composição – O Conselho é composto por 6 representantes do Poder Público e 6 

representantes da Sociedade Civil. Como fica a composição do Conselho: Titular e Suplente 

do Poder Público: Secretarias de Meio Ambiente, Planejamento, Obras, Saúde, Transportes 

e XXXXXX. 

SERVIÇO 

O quê: Eleição do Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente (Comdema) 

Levar: Documento com foto e Título de Eleitor de Paulínia 

Quem: representantes titulares e suplentes da Sociedade Civil para o biênio 2020/2021 

Dia: 7 de dezembro 

Horário: das 9 às 14h 

Local: Sala de Imprensa do Paço Municipal 

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, n 1.551 – Parque Brasil 500 
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DATA: 18/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/patos-marrecos-e-garcas-voltam-a-lagoa-do-parque-brasil-500/ 
 

Patos, marrecos e garças voltam à lagoa do Parque 
Brasil 500 
Por Redação - 18 de novembro de 2019 

 

 
 
 

Patos, marrecos, garças e mergulhões estão voltando a habitar a lagoa do Parque Brasil 

500, cortada pela Avenida Juscelino Kubitschek, região Sul do Município. Saracura do brejo, 

em menor quantidade, também começam a aparecer. 

O que era até então uma lagoa cercada por mato ganhou aspecto convidativo e 

comunitário. O pessoal já vinha antes, mesmo quando não tinha estrutura, mas desde que 

foi revitalizado passou a ter muito mais frequentadores, apesar de ser proibido nadar, 

pescar, caçar, jogar entulho e atear fogo, pois agora é área de preservação ambiental. 

Ao longo de anos, o local teve dias ruins decorrentes da falta de manutenção e de 

cuidados, tanto por parte da população quanto do poder público. Hoje ainda apresenta 

alguns problemas, com falta de roçada em determinados pontos, lixo descartado 

irregularmente pelos frequentadores. 
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Porém, em seus melhores dias, faz jus em ser o principal ponto de referência de Paulínia e 

um dos lugares mais bonitos da cidade. 
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DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 4 
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DATA: 17/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 6 
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DATA: 19/11/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: POLÍTICA/REGIÃO 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/stf-mantem-liminar-que-suspende-demissao-de-
assessores-da-prefeitura-de-campinas/ 
 
 

STF mantém liminar que suspende demissão de 
assessores da Prefeitura de Campinas 

 
 
 
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, confirmou ontem a liminar que 
suspendeu a demissão dos comissionados da Prefeitura de Campinas até o julgamento final da ação 
judicial. De acordo com a Administração Municipal não precisará demitir os servidores 
comissionados até o trânsito em julgado da ação. 

A decisão do ministro é em resposta ao Ministério Público e a PGR (Procuradoria-Geral da União) 
que pediram que fosse restabelecida a decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que 
determinou a exoneração de todos os assessores da Prefeitura de Campinas por abuso e uso político 
dos cargos. 

Toffoli disse que manteria a liminar para não causar prejuízo à prefeitura. Em sua defesa, o governo 
Jonas Donizette (PSB) disse que a medida iria exonerar 1.153 servidores. O Executivo disse também 
que não há recursos para pagar as exonerações. O valor seria de R$ 14,5 milhões. ” (a demissão) 
representa grave risco de dano à ordem e à economia públicas do Município. Sendo certo o impacto 
na pastas sensíveis, como saúde, educação, segurança pública e assistência social, o prejuízo à 
continuidade das políticas públicas e da prestação dos serviços públicos”, escreveu Toffoli. 
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O caso 

O TJ-SP apontou inconstitucionalidade na lei que criou os cargos. De acordo com a Justiça, o projeto 
de Lei Completamentar 90/14, “limitou-se a fazer uma simples alteração de fachada, pois apenas 
mudou os nomes dos cargos, retirando o substantivo ‘técnico’ e não as suas funções, que 
continuaram a ser distintas daquelas permitidas pelas normas constitucionais permissivas para a sua 
livre nomeação e exoneração”. Para a desembargadora Silvia Meirelles, da da 6.ª Câmara de Direito 
Público do TJ, afirmou que o prefeito Jonas Donizette (PSB) criou um ‘cabide de empregos’ no 
Executivo. 

A decisão do TJ-SP foi dada numa ação impetrada pela promotora Cristiane Hillal. 
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DATA: 22/11/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: REGIÃO/ DECISÃO JUDICIAL | PÁGINA: 5 
 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  40 

 

 

DATA: 22/11/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: REGIÃO/ EDUCAÇÃO 
PÁGINAS: CAPA (MANCHETE) E A4 
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DATA: 22/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: HISTÓRIA 
PÁGINA: A3 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 18 a 21/11/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Escola do Vida Nova precisa de mais segurança e acessibilidade, diz Daniel 
Muller 
21 de novembro de 2019  

O vereador Daniel Muller (PL) apresentou duas propostas de melhorias para a escola Maria Regina 
Ferreira de Mattos e Moura, localizada no Residencial Vida Nova, com base em pedidos de 
moradores do local. Na Indicação 1.201/2019, ele afirma que a instituição de ensino precisa de 
grades em todo o seu entorno, para evitar problemas relacionados […] 

 

José Soares solicita mais ônibus em todas as linhas nos horários de pico 
21 de novembro de 2019  

O vereador José Soares (Republicanos) solicitou ao Executivo através da Indicação 1192/2019, 
medida para melhorar o atendimento prestado aos usuários do transporte coletivo público da cidade. 
De acordo com o parlamentar, o número de ônibus que circulam nos chamados horários de pico 
–  05h30 e 08h30, 16h00 e 19h00 – é insuficiente para atender a […] 



   RESUMO DA SEMANA  |  44 

 

  

 

Marcelo D2 solicita cobertura para a quadra da EMEF Nelson Alves Aranha Neto 
21 de novembro de 2019  

O vereador Marcelo D2 (PROS) solicitou através da Indicação 1198/2019 uma cobertura para a 
quadra esportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Nelson Alves Aranha Neto”, 
no bairro Bom Retiro. […] 

 

Miss Paulínia recebe diploma Zumbi na semana da Consciência Negra 
20 de novembro de 2019  

A modelo Jennifer Martins, conhecida por ter vencido o Miss Paulínia 2018, recebeu o diploma 
Zumbi dos Palmares em sessão solene nesta terça-feira (19/11). A homenagem da Câmara é 
concedida a pessoas que se destacam na luta contra o preconceito racial, na semana em que se 
comemora o Dia da Consciência Negra. […] 

 

Xandynho solicita construção de ponto de ônibus em frente à UBS Planalto 
20 de novembro de 2019  

A falta de um ponto de ônibus em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Planalto 
gerou a Indicação 1181/2019 do vereador Xandynho Ferrari (PSDB), na qual ele cobra medida do 
Poder Executivo para proteger do sol e da chuva os moradores que utilizam o transporte coletivo […] 
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Instalação de restaurante popular e posto veterinário são indicações de Loira 
20 de novembro de 2019  

O vereador e presidente da Câmara Antônio Miguel Ferrari, o “Loira (DC) protocolou a Indicação 
1239/2019, onde solicita ao Poder Executivo a possibilidade de implantação na cidade de um 
restaurante popular, que forneceria alimentação saudável e com baixo custo […] 

 

Lei reduz multa quando empresa esquece de comunicar fim das atividades 
19 de novembro de 2019  

Já entrou em vigor no município uma lei que diminui em 10 vezes a multa para prestadores de 
serviços que esquecem de comunicar ao fisco a transferência, a venda e o encerramento de 
atividades. O Código Tributário Municipal determina que o aviso ocorra no prazo de 30 dias. […] 

 

Combate à dengue com limpeza de calhas e telhados de prédios públicos e 
quadra para escola são pedidos de João Mota 
19 de novembro de 2019  

A preocupação com o combate à dengue e de outras doenças decorrentes do acúmulo de água é o 
objeto da Indicação 1204/2019, de autoria do vereador João Mota (DC). No texto da propositura, o 
parlamentar sugere ao Executivo a limpeza das calhas e telhados dos prédios públicos […] 
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Sessão Solene entrega diploma Zumbi dos Palmares a Miss Paulínia 2018 
18 de novembro de 2019  

A Câmara de Paulínia entregará nesta terça-feira (19/11), às 19h30, o diploma Zumbi dos Palmares à 
modelo Jennifer Martins, vencedora do Miss Paulínia 2018. A homenagem é concedida a pessoas 
que se destacam na luta contra o preconceito racial, na semana em que se comemora o Dia da 
Consciência Negra. […] 

 

Marquinho Fiorella cobra ações do Executivo quanto a área desapropriada na 
Avenida José Paulino 
18 de novembro de 2019  

A revitalização da região central de Paulínia é um tema de discussão. E referente a essa questão, o 
vereador Marquinho Fiorella (PSB) através do Requerimento 744/2019 cobra do Executivo quais 
ações serão tomadas para fins de melhoria nesse local. […] 

 


