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DATA: 9/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PRESIDÊNCIA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-
vereadores/ 
 

[Política] 
Loira reassume a Presidência da Câmara de 
Vereadores 

Transmissão do cargo se deu de forma automática, após o vereador deixar a 
função de prefeito interino de Paulínia que ocupava desde janeiro 

9 out 2019 – 14h11 

 
Ex-prefeito interino assina documento agora na Presidência da Câmara de Paulínia (Foto: Divulgação) 
 

O ex-prefeito interino, o vereador Loira (DC), reassumiu a Presidência da Câmara de 
Paulínia. A transmissão do cargo se deu de forma automática, após deixar a função 
transitória de Chefe do Executivo. 

Loira havia se afastado da Câmara Vereadores no último dia 23 de janeiro deste ano. 
Ele assumiu o cargo de prefeito interinamente no lugar do então vereador Du Cazellato 
(PSDB) depois de ter ser eleito presidente do Legislativo Municipal. 

O democrata cristão deixou a função de prefeito interino na última sexta-feira (4), quando 
Du Cazellato, prefeito eleito nas eleições suplementares do último 1º de setembro, 
foi empossado para administrar a Prefeitura até 31 de dezembro de 2020. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/01/23/terceiro-prefeito-em-tres-meses-toma-posse-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2018/12/14/loira-vence-eleicao-para-presidencia-da-camara-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/01/du-cazellato-e-eleito-prefeito-para-mandato-tampao-ate-2020/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/04/du-cazellato-e-sargento-camargo-sao-empossados-na-camara/
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Em seu primeiro dia de trabalho como presidente novamente, na última segunda-feira 
(07), Loira cumprimentou funcionários, atendeu populares e lideranças da cidade, 
vereadores e começou a se colocar a par de como estão os andamentos dos trabalhos na 
Câmara. 

O presidente afirmou que manterá sua forma de atuar no Legislativo. A única diferença, 
conforme ele, será que está à frente da “Casa de Leis”. Disse que fará indicações de ações 
e ideias, cobrará o que for preciso e pautará projetos de lei de interesse da população. 

Com o retorno de Loira à Presidência, o vereador Zé Coco (PV) volta à condição de vice-
presidente da Câmara Municipal e o suplente Luciano Ramalho (PP), que substituiu Loira, 
deixa a vereança. 
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DATA: 4/10/2019 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PRESIDÊNCIA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeito-interino-de-paulinia-assume-presidencia-da-
camara/ 
 

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PAULÍNIA • POLITICA 

Prefeito interino de Paulínia assume Presidência da Câmara 

por Rose Guglielminetti 

 

Com a posse do prefeito eleito de Paulínia, Du Cazzelato (PSDB) nesta sexta-feira (04/10), o atual 

chefe interino do Executivo da cidade, Miguel Antonio Ferrari , o Loira (DC), reassume hoje a 

Presidência da Câmara de Vereadores. Ele assumiu, no dia 23 de janeiro deste ano, a prefeitura por 

ser o primeiro da linha sucessória após a cassação de Dixon de Carvalho (PP), eleito como prefeito 

nas eleições de 2016 por abuso econômico. 

Loira até tentou continuar como prefeito, mas saiu derrotado na eleição suplementar do último dia 1º 

de setembro, quando obteve apenas 5.535 (11,39%) dos votos válidos. 

E ontem o prefeito fez um balanço dos 250 dias que ficou à frente do Executivo. Entre as ações, ele 

reforçou a manutenção da cidade, foco da recuperação da saúde – uma das áreas mais criticadas 

durante a campanha, pagamento, ações de mobilidade urbana como regularização de pagamentos 

para construção da Ponte da Estrada da Rhodia, entre outras. 

“Quando assumi como prefeito tudo estava um verdadeiro caos, os problemas estavam pela cidade 

inteira, o Hospital Municipal quase à beira de um colapso, as ruas estavam sujas, o mato alto e, com 

poucos dias de trabalho, começamos a organizar as coisas. Fiz mais coisas que muitos prefeitos que 

passaram anos na cadeira do Executivo”, disse ele. 

https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeito-interino-de-paulinia-assume-presidencia-da-camara/
https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeito-interino-de-paulinia-assume-presidencia-da-camara/
https://blogdarose.band.uol.com.br/eleicao-suplementar-paulinia/
https://blogdarose.band.uol.com.br/politica/
https://blogdarose.band.uol.com.br/author/rose/
https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-de-vereadores/
https://blogdarose.band.uol.com.br/eleicoes/
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DATA: 11/10/2019 
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA MUNICIPAL/  
PRESIDÊNCIA 
PÁGINA: 12 
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DATA: 5/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: 18ª SESSÃO ORDINÁRIA/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA  |  7 

 

 

DATA: 11/10/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: 18ª SESSÃO ORDINÁRIA/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 6 
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DATA: 11/10/2019 
VEÍCULO: O CROMO 
ASSUNTO: 18ª SESSÃO ORDINÁRIA/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 2 
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DATA: 8/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2434 

Lei para agilizar atendimento na saúde completa 1 ano sem 

ser cumprida 
Da Redação 

08/10/2019 17:10:25 

 

Longa espera continua sendo um dos principais problemas no Hospital Municipal de Paulínia  

Por falta de regulamentação da norma, exames em 15 dias, consultas em 30, e 

cirurgias em 60 ainda não saíram do papel  

Sancionada em 8 de outubro de 2018, a Lei 3.655 estabelece tempo máximo de 
espera para exames (15 dias), consultas (30 dias) e cirurgias programadas 
(60  dias) na rede de saúde de Paulínia. A demora no acesso aos serviços 
médicos oferecidos pelo município é uma das principais reclamações dos 
usuários. 
 
No entanto, um ano depois, a norma derivada do projeto de lei 49/2018, de 
autoria do vereador Edilson Rodrigues Junior, o Edilsinho Rodrigues (PSDB), 
ainda não foi regulamentada pelo Poder Executivo da cidade, como prevê seu 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2434
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2018/366/3655/lei-ordinaria-n-3655-2018-dispoe-sobre-o-tempo-maximo-de-espera-para-a-realizacao-de-procedimentos-medicos-nas-unidades-da-rede-municipal-de-saude-do-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias?q=3655
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=89577
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artigo 3º. Ou seja, na prática, é uma lei que não funciona a favor da 
população como deveria. 
 
No mês de abril, a Prefeitura de Paulínia foi questionada pelo vereador sobre a 
Secretaria de Saúde não cumprir os prazos determinados pela lei. No final de 
maio, em resposta (LEIA) ao requerimento do parlamentar, o médico Alexandre 
Augusto Berni, responsável pela Central de Regulação, afirmou que “existem 
inúmeros impeditivos que tornam a lei impossível de ser cumprida”, dentre 
eles, a falta de regulamentação.  
 
Procurado para se manifestar, o vereador Edilsinho Rodrigues não 
respondeu até o fechamento desta reportagem.  
 
Foto: Arquivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=101116
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DATA: 9/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/08/conheca-os-oito-secretarios-anunciados-
pelo-prefeito-du-cazellato/ 
 

[Governo] 
Conheça os oito secretários anunciados pelo 
prefeito Du Cazellato 

Nomes divulgados na manhã desta terça-feira (8) são os primeiros a compor a 
administração do tucano no Paço Municipal ‘Palácio Cidade Feliz’ 

9 out 2019 – 17h13 

Quem é quem no “Palácio Cidade Feliz” 

 Fábio Alves – secretário municipal de Saúde 

 

 
 

Mestre em Saúde Coletiva e especialista em Saúde Pública pela Unicamp, atuou como 
clínico geral e médico sanitarista na mesma Universidade Estadual de Campinas; já foi 
coordenador geral da política nacional de humanização da Secretaria de Atenção à Saúde, 
do Ministério da Saúde; trabalhou nas prefeituras de Diadema, Sumaré, São Paulo, Nova 
Odessa, Mogi Mirim, Mauá, Artur Nogueira e Campinas, no Hospital de Caridade São 
Vicente, em Jundiaí; e foi secretário de Saúde em Santa Barbara d’Oeste e Itatiba. 
Também passou pelas secretarias estaduais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Fábio 
Alves já recebeu prêmios em congressos realizados em Taubaté, na Universidade de São 
Paulo (USP) da Capital e em Campinas. Mora no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/08/conheca-os-oito-secretarios-anunciados-pelo-prefeito-du-cazellato/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/08/conheca-os-oito-secretarios-anunciados-pelo-prefeito-du-cazellato/
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 Guilherme Mello Graça – secretário municipal de Negócios Jurídicos 

 
 

É procurador de carreira desde 2017, mestre em Direito Constitucional pela Universidade 
Federal Fluminense, mestre em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro e graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É 
morador em Paulínia. 

 José Guimarães – secretário municipal de Recursos Humanos 

 

Advogado e mestre em Direito, professor universitário, atuou como presidente da extinta 
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Paulínia (Emdep) e do Instituto de Previdência 
dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (Pauliprev). Também foi secretário de 
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Recursos Humanos no governo interino de Du Cazellato, entre novembro e janeiro deste 
ano. Reside em Paulínia. 

 Leonardo Ballone – secretário municipal de Chefia de Gabinete 

 
 

Advogado especialista em Direito Administrativo e Cível, já foi secretário de Negócios 
Jurídicos e diretor geral na Câmara Municipal. Está retornando a Chefia de Gabinete, pasta 
que comandou durante a gestão interina de Du Cazellato. É morador em Paulínia. 

 Marcelo Mello – secretário municipal de Obras e Serviços Públicos 

 
 

É advogado,  já ocupou o mesmo cargo em Paulínia por duas vezes – no governo 
interino de Du Cazellato e na Administração do ex-prefeito Pavan Júnior (PSDB). Mello 
também já trabalhou na iniciativa privada e exerceu a advocacia em Brasília, no Distrito 
Federal. Reside em Paulínia. 
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 Marco Antônio Pires Ward, secretário municipal de Planejamento Urbano e 
Controle Urbano 

 
 

Administrador de empresas por formação, atuou por 39 anos na Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), ocupando diversos cargos, entre 
eles a gerência das unidades Hortolândia e Paulínia. Sua moradia é em Paulínia. 

 Meire Muller – secretária municipal de Educação 

 
 

Mestre e doutora em Educação, Meire Muller já ocupou o cargo de diretora e secretária 
da mesma pasta entre 1993 e 2000. Foi secretária da extinta pasta da Criança e 
Adolescente, no período de 2010 a 2012. Meire também comandou a Educação na gestão 
interina de Du Cazellato. É moradora em Paulínia. 
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 Rita Coelho – secretária municipal de Promoção Social 

 
 

Atuou por 25 anos na Shell Brasil na área de Recursos Humanos, foi secretária da 
Criança e Adolescente, presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente 
(CMDCA), diretora da Associação Criança Feliz e secretária-adjunta da Promoção Social 
durante o governo interino de Du Cazellato. Reside em Paulínia. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Novo prefeito de Paulínia anuncia parte do secretariado, “técnico” e focado 
na Saúde 
 

DATA: 8/10/2019 | VEÍCULO: G1 | LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10 
/08/novo-prefeito-de-paulinia-anuncia-parte-do-secretariado-tecnico-e-focado-na-saude.ghtml 

 

“Vamos reduzir número de secretarias municipais”, diz Du Cazellato durante 
apresentação de parte do secretariado 
 

 

DATA: 8/10/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA | LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/vamos-
reduzir-numero-de-secretarias-municipais-diz-du-cazellato-durante-apresentacao-de-parte-do-secretariado/ 

 
Cazellato anuncia parte do primeiro escalão com secretário de Saúde 
“forasteiro” 
 

DATA: 8/10/2019 | VEÍCULO: ZATUM | LINK:  www.zatum.com.br/noticia/837/cazellato-anuncia-parte-do-
primeiro-escalao-com-secretario-de-saude-lforasteiror 

 

Oito secretários de Paulínia são nomeados nesta terça-feira  
 

DATA: 8/10/2019 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS | LINK:  
www.portalcbncampinas.com.br/2019/10/oito-secretarios-de-paulinia-sao-nomeados-nesta-terca-feira/ 

 

Du Cazellato define os primeiros oito nomes para o secretariado 
 

DATA: 9/10/2019 | VEÍCULO: TODO DIA | LINK: https://tododia.com.br/cidades/du-cazellato-define-os-
primeiros-oito-nomes-para-o-secretariado/ 
 
 

Cazellato anuncia oito secretários para a administração municipal  
 

DATA: 10/10/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | LINK: http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=15975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10%20/08/novo-prefeito-de-paulinia-anuncia-parte-do-secretariado-tecnico-e-focado-na-saude.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10%20/08/novo-prefeito-de-paulinia-anuncia-parte-do-secretariado-tecnico-e-focado-na-saude.ghtml
http://noticiasdepaulinia.com.br/vamos-reduzir-numero-de-secretarias-municipais-diz-du-cazellato-durante-apresentacao-de-parte-do-secretariado/
http://noticiasdepaulinia.com.br/vamos-reduzir-numero-de-secretarias-municipais-diz-du-cazellato-durante-apresentacao-de-parte-do-secretariado/
http://www.zatum.com.br/noticia/837/cazellato-anuncia-parte-do-primeiro-escalao-com-secretario-de-saude-lforasteiror
http://www.zatum.com.br/noticia/837/cazellato-anuncia-parte-do-primeiro-escalao-com-secretario-de-saude-lforasteiror
http://www.portalcbncampinas.com.br/2019/10/oito-secretarios-de-paulinia-sao-nomeados-nesta-terca-feira/
https://tododia.com.br/cidades/du-cazellato-define-os-primeiros-oito-nomes-para-o-secretariado/
https://tododia.com.br/cidades/du-cazellato-define-os-primeiros-oito-nomes-para-o-secretariado/
http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=15975
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DATA: 9/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: A6, COM CHAMADA DE CAPA 
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DATA: 5/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: POSSE/ SAÚDE 
PÁGINA: A4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Presidente do PSL de Paulínia deixa cargo e acusa Tenente Santini de 

interferência 

DATA: 18/7/2019 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/presidente-do-psl-de-paulinia-deixa-cargo-e-acusa-tenente-santini-de-

interferencia/ 

 

 

 

 

 

 

https://blogdarose.band.uol.com.br/presidente-do-psl-de-paulinia-deixa-cargo-e-acusa-tenente-santini-de-interferencia/
https://blogdarose.band.uol.com.br/presidente-do-psl-de-paulinia-deixa-cargo-e-acusa-tenente-santini-de-interferencia/
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DATA: 4/10/2019 
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: POSSE/ SAÚDE 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/04/novo-prefeito-toma-posse-
em-paulinia-e-anuncia-mutirao-para-zerar-deficit-da-saude-em-6-meses.ghtml 
 

Novo prefeito toma posse em Paulínia e anuncia mutirão 
para zerar déficit da saúde em 6 meses 
 

Vencedor da eleição suplementar de setembro, Du Cazellato (PSDB) prometeu 'nova 

história' para a cidade em seu discurso na Câmara: 'Nada de projetos eleitoreiros' 
 

Por Marcello Carvalho, G1 Campinas e Região 

04/10/2019 18h02  Atualizado há 2 dias 

 

 
O prefeito Du Cazellato discursa após tomar posse na Câmara de Paulínia (SP) — Foto: Marcello 

Carvalho/G1 Campinas 

Paulínia (SP) voltou a ter um prefeito eleito após quase um ano. Empossado na Câmara de 
Vereadores na tarde desta sexta-feira (4), Du Cazellato (PSDB) assumiu prometendo uma 
"nova história" para a cidade, que viu o posto do chefe do Executivo trocar de mãos 12 
vezes nos últimos sete anos. Como uma das primeiras medidas, anunciou um mutirão para 
tentar zerar os déficits da saúde em seis meses. 
"Estamos trabalhando há 30 dias na transição de governo e de imediato [faremos] um 
mutirão para colocar a saúde em dia. Acredito que dentro de seis meses conseguimos 
zerar tudo. Vamos unir as secretarias para que contratos e licitações saíam mais rápido." 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/04/novo-prefeito-toma-posse-em-paulinia-e-anuncia-mutirao-para-zerar-deficit-da-saude-em-6-meses.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/04/novo-prefeito-toma-posse-em-paulinia-e-anuncia-mutirao-para-zerar-deficit-da-saude-em-6-meses.ghtml
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Falando para um plenário da Câmara lotado, Cazellato afirmou que seu o governo não terá 
"oportunistas" e que suas metas são "tirar a saúde da crise, melhorar a educação e gerar 
mais postos de trabalho". 
 
“Não teremos grandes festas, nem contratação de grandes artistas. Será um governo focado em 

políticas públicas. Nada de projetos eleitoreiros”, disse. 

Plenário da Câmara de Paulínia (SP) ficou lotado para a cerimônia de posse do prefeito 

— Foto: Marcello Carvalho/G1 Campinas 

Presidente da Câmara e pessoa que vinha ocupando o cargo de prefeito interino, o 
vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido como Loira, não compareceu na posse de 
Cazellato. Questionado se via na ausência um eventual problema na relação com o 
Legislativo, o prefeito contemporizou. 
"Nunca tivemos problemas. Como vereadores, sempre nos demos bem. Tenho intenção de 
mandar projetos para Câmara, que são projetos para a cidade. Se ele não quiser pautar, o 
problema é dele. A maior parte [dos vereadores] tem me apoiado. Dez me apoiaram nas 
eleições", afirmou. 
Cazellato vai governar Paulínia até dezembro de 2020 e pode se candidatar à reeleição no 
pleito municipal do ano que vem. Ele recebeu 26,99% dos votos válidos na eleição 
suplementar do dia 1º de setembro, convocada após a cassação do ex-prefeito Dixon 
Carvalho (PP) e do vice Sandro Caprino (PRB) por abuso de poder econômico no período 
eleitoral de 2016. 
 

Primeiro escalão 
O prefeito ainda afirmou que já definiu 15 dos 21 nomes do primeiro escalão da 
administração. No entanto, apenas dois foram anunciados pelo no chefe do Executivo. 
Para a Educação, Cazellato escolheu Meire Muller, que já ocupou o cargo de diretora e 
secretária da pasta entre 1993 e 2000. 
Já para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o prefeito nomeou Marcelo Lima 
Barcellos de Mello. O advogado também já foi titular da pasta por duas vezes. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/01/du-cazellato-do-psdb-e-eleito-prefeito-de-paulinia-em-eleicao-suplementar.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/01/du-cazellato-do-psdb-e-eleito-prefeito-de-paulinia-em-eleicao-suplementar.ghtml
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

 

Cazellato assume Paulínia prometendo "foco" em Educação, Saúde e 
Segurança 

 

DATA: 6/10/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | LINK: http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=15782 

  
Empossado, Cazellato vai focar na Saúde e Educação  

DATA: 6/10/2019 | VEÍCULO: TODO DIA | LINK: https://tododia.com.br/cidades/empossado-cazellato-vai-
focar-na-saude-e-educacao/ 

 
Cazellato assume Paulínia sem saber dinheiro em caixa 
 

DATA: 4/10/2019 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS | LINK:  
https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/10/cazelatto-assume-paulinia-sem-saber-quantia-em-caixa/ 

 

Saúde é principal reivindicação da população de Paulínia para a gestão de 
Du Cazellato 
 

DATA: 84/10/2019 | VEÍCULO: EPTV | LINK:  https://globoplay.globo.com/v/7976223/ 

 

Du Cazellato toma posse como prefeito e reforça compromisso com saúde, 
educação, segurança e geração de empregos; “vou governar para todos”  

 

DATA: 4/10/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS | LINK: http://paulinianews.com.br/2019/10/04/du-
cazellato-toma-posse-como-prefeito-e-reforca-compromisso-com-saude-educacao-seguranca-e-geracao-de-
empregos-vou-governar-para-todos/ 
 

Du Cazellato e Sargento Camargo são empossados na Câmara  

 

DATA: 4/10/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS | LINK: 
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/04/du-cazellato-e-sargento-camargo-sao-empossados-na-
camara/ 

 

Após diplomados, Cazellato e Sargento Camargo tomam posse 
 

DATA: 4/10/2019 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE | LINK:  
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2431 
 

Du Cazellato assume a Prefeitura de Paulínia 
 

DATA: 5/10/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA | LINK:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/du-cazellato-assume-a-prefeitura-de-paulinia/ 
 

Prefeito de Paulínia fará uma devassa nos contratos da prefeitura 
 

DATA: 5/10/2019 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE | LINK:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeito-de-paulinia-fara-uma-devassa-nos-contratos-da-prefeitura/ 
 
 

http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=15782
https://tododia.com.br/cidades/empossado-cazellato-vai-focar-na-saude-e-educacao/
https://tododia.com.br/cidades/empossado-cazellato-vai-focar-na-saude-e-educacao/
https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/10/cazelatto-assume-paulinia-sem-saber-quantia-em-caixa/
https://globoplay.globo.com/v/7976223/
http://paulinianews.com.br/2019/10/04/du-cazellato-toma-posse-como-prefeito-e-reforca-compromisso-com-saude-educacao-seguranca-e-geracao-de-empregos-vou-governar-para-todos/
http://paulinianews.com.br/2019/10/04/du-cazellato-toma-posse-como-prefeito-e-reforca-compromisso-com-saude-educacao-seguranca-e-geracao-de-empregos-vou-governar-para-todos/
http://paulinianews.com.br/2019/10/04/du-cazellato-toma-posse-como-prefeito-e-reforca-compromisso-com-saude-educacao-seguranca-e-geracao-de-empregos-vou-governar-para-todos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/04/du-cazellato-e-sargento-camargo-sao-empossados-na-camara/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/04/du-cazellato-e-sargento-camargo-sao-empossados-na-camara/
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2431
http://noticiasdepaulinia.com.br/du-cazellato-assume-a-prefeitura-de-paulinia/
https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeito-de-paulinia-fara-uma-devassa-nos-contratos-da-prefeitura/
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DATA: 9/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2435 

Saúde: novo titular diz que "insumos e medicamentos serão 

prioridades" 
 

Da Redação 

09/10/2019 18:10:33 

 

 

Alves comandou a mesma pasta em Santa Bárbara D Oeste e Itatiba  

Fábio Luiz Alves, médico sanitarista, está entre os primeiros secretários apresentados nesta 

terça-feira (8) pelo prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PSDB) 

 

De acordo com o novo secretário de saúde de Paulínia, Fábio Luiz Alves, a morosidade nos 

processos de compras, falta de assinatura das partes envolvidas, e a dificuldade de se analisar 

especificações de produtos estão entre as principais causas da constante falta de insumos e 

medicamentos na rede pública municipal.   

 

“Então, vamos trabalhar muito fortemente com o Jurídico, Finanças e Planejamento para 

podermos dar conta dessas questões”, disse o médico sanitarista, nesta terça-feira (8), durante 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2435
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coletiva de imprensa convocada pelo prefeito Du Cazellato (PSDB) para anunciar, além de Alves, 

outros sete novos secretários - Leonardo Ballone (Chefia de Gabinete) Meire 

Muller (Educação), Guilherme Mello (Negócios Jurídicos), Rita Coelho (Assistência 

Social), Marco Antonio Pires Ward (Planejamento e Desenvolvimento Urbano) e Marcelo de 

Mello (Obras e Serviços Públicos), e José de Freitas Guimarães (Recursos Humanos). 

 

Ex-secretário de saúde de Santa Bárbara D’Oeste e Itatiba, Alves tem pela frente o principal 

desafio da gestão Cazellato (PSDB): encontrar soluções para os problemas mais graves do setor 

em Paulínia. Segundo ele, além de insumos e medicamentos, a atenção primária à saúde, saúde da 

família, e, unidades de pronto atendimento (UPAS) para desafogar o hospital municipal serão 

prioridades nos próximos 14 meses. 

 

Finanças 
Questionado se o ex-prefeito interino Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), havia deixado 

dívida Du Cazellato respondeu: “Não é dívida, é estouro de orçamento”. Ou seja, despesas 

contabilizadas que fogem ao orçamento da receita prevista para este ano. 

 

Quando saiu da prefeitura em janeiro deste ano, após 76 dias de mandato interino, Cazellato deixou 

um “estouro” de aproximadamente R$ 26 milhões. Hoje, esse valor, segundo afirmou na coletiva 

o secretário de Obras, Marcelo de Mello, ultrapassa os R$ 50 milhões.  

 

Cazellato afirmou ainda ter recebido a prefeitura com cerca de R$ 6 milhões em caixa. De acordo 

com a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, entre terça-feira (1º) da semana passada e 

ontem (8), Paulínia recebeu R$ 45 milhões em repasses de impostos.  A maior parte desse valor é 

referente aos 25% que o município tem direito sobre o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Bens e 

Serviços) arrecadado pelo Estado.  

 

Custo da máquina 
De volta à Chefia de Gabinete, o advogado Leonardo Ballone acredita que, provavelmente, a 

arrecadação deste ano não será suficiente para pagar as contas do município. Segundo ele, 2019 

deve fechar com déficit acima de R$ 50 milhões.  “Vamos ter que economizar”, afirmou. 

 

Cazellato também falou sobre o custo da máquina pública municipal. “Vamos reduzir contratos, 

despesas, horas extras, entre outras situações”, acrescentou o prefeito, que ainda cogitou cortar 

para 16 o número de secretarias municipais. “Mas ainda está em estudo”, afirmou. Sobre os 

contratos vigentes, ele informou que todos estão sendo analisados por uma equipe de sete advogados. 

 

Orçamento 2020 
De acordo com Cazellato , as dotações financeiras de algumas secretarias, para o ano que vem, 

foram elaboradas por pessoas de sua equipe, durante a transição de governo. O orçamento 2020 

chegou à Câmara Municipal dia 30 de setembro, com previsão de R$ 1,5 bilhão em arrecadação. 

 

 

Foto: Divulgação/PMP 
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DATA: 5/10/2019 
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/05/novo-prefeito-assume-
paulinia-sem-conhecer-dinheiro-em-caixa-e-preve-rever-contratos.ghtml 

 

Novo prefeito assume Paulínia sem conhecer dinheiro em 
caixa e prevê rever contratos 
Du Cazellato tomou posse na sexta-feira e afirmou que não foi informado na transição 

sobre a quantidade de verba disponível. Chefe do Executivo ainda não definiu 

secretariado. 
Por Marcello Carvalho, G1 Campinas e Região 

05/10/2019 08h13  Atualizado há 2 dias 

 

 
O prefeito eleito Du Cazellato (PSDB) assina o termo de posse na Câmara de Paulínia 

(SP), nesta sexta (4) — Foto: Marcello Carvalho/G1 Campinas 

O novo prefeito de Paulínia (SP), Du Cazellato (PSDB), que tomou posse na tarde de 
sexta-feira (4), assume o governo municipal sem saber quanto dinheiro ele terá em 
caixa. Segundo o novo chefe do Executivo, durante os 30 dias de transição, o governo 
anterior não informou sobre a verba disponível na Prefeitura. O tucano ainda afirmou 
que pretende rever contratos da antiga gestão e avaliar quais serão aproveitados ou 
não. 
 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/05/novo-prefeito-assume-paulinia-sem-conhecer-dinheiro-em-caixa-e-preve-rever-contratos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/05/novo-prefeito-assume-paulinia-sem-conhecer-dinheiro-em-caixa-e-preve-rever-contratos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/04/novo-prefeito-toma-posse-em-paulinia-e-anuncia-mutirao-para-zerar-deficit-da-saude-em-6-meses.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/04/novo-prefeito-toma-posse-em-paulinia-e-anuncia-mutirao-para-zerar-deficit-da-saude-em-6-meses.ghtml
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"Na transição eles não mandaram esse parecer. Na verdade, mandaram um histórico para 

a gente de R$ 29 milhões, mas não é um extrato bancário, é um relatório. Então nós não 

sabemos hoje o que tem de dinheiro no caixa. Passaram bastante documento, mas esse não 

mandaram", afirmou. 

Por conta de abrigar a maior refinaria da Petrobras do Brasil, Paulínia tem o 21º maior 
Produto Interno Bruto (PIB) do país, mas vive uma das maiores crises de sua história 
na saúde, com falta de atendimento, medicamentos, insumos e médicos no Hospital 
Municipal. A área é uma das prioridades que o novo prefeito pretende reavaliar com 
medidas para tentar melhorar a vida da população. 
"Estamos trabalhando há 30 dias na transição de governo e de imediato [faremos] um 
mutirão para colocar a saúde em dia. Acredito que dentro de seis meses conseguimos 
zerar tudo. Vamos unir as secretarias para que contratos e licitações saíam mais 
rápido", disse o prefeito. Ele será o 13º chefe do Executivo em sete anos no município. 
 
O G1 tentou contato com o vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido como Loira, que 
exercia o cargo de prefeito interino em Paulínia até sexta-feira, mas não conseguiu 
contato. Ele não foi à posse de Cazellato na Câmara de Vereadores e, na próxima 
segunda-feira (7), voltará a exercer a função de presidente do Legislativo. 
 
Cazellato vai governar Paulínia até dezembro de 2020 e pode se candidatar à reeleição 
no pleito municipal do ano que vem. Ele recebeu 26,99% dos votos válidos na 
eleição suplementar do dia 1º de setembro, convocada após a cassação do ex-
prefeito Dixon Carvalho (PP) e do vice Sandro Caprino (PRB) por abuso de poder 
econômico no período eleitoral de 2016. O município estava com administração interina 
desde novembro. 
 
Primeiro escalão 
O prefeito ainda afirmou que já definiu 15 dos 21 nomes do primeiro escalão da 
administração. No entanto, apenas dois foram anunciados pelo novo chefe do 
Executivo. Para a Educação, Cazellato escolheu Meire Muller, que já ocupou o cargo 
de diretora e secretária da pasta entre 1993 e 2000. 
Já para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o prefeito nomeou Marcelo Lima 
Barcellos de Mello. O advogado também já foi titular da pasta por duas vezes. 
 
'Segundo mandato' 
Cazellato ficou 76 dias à frente do governo de Paulínia entre novembro de 2018 e 
janeiro deste ano. Ele era presidente da Câmara de Vereadores à época da cassação 
de Dixon Carvalho e por isso foi convocado a assumir o Executivo pelo juiz eleitoral da 
cidade. 
No entanto, em dezembro, após a eleição da nova mesa diretora da Câmara para o 
biênio 2019/2020, o vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido como Loira, foi escolhido 
como novo presidente do Legislativo e reivindicou a cadeira de prefeito. Depois de uma 
briga judicial que durou 23 dias, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) decidiu pela 
saída de Cazellato e determinou que Loira ficasse no comando de Paulínia até a posse 
do novo prefeito eleito na eleição suplementar. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/01/du-cazellato-do-psdb-e-eleito-prefeito-de-paulinia-em-eleicao-suplementar.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/01/du-cazellato-do-psdb-e-eleito-prefeito-de-paulinia-em-eleicao-suplementar.ghtml
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DATA: 8/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: EDITORIAL, COM CHAMADA DE CAPA 
PÁGINA: A3 
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DATA: 8/10/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ GASTOS PÚBLICOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/decreto-de-loira-determina-contingenciamento-em-gastos-
das-secretarias/ 

Decreto de Loira determina contingenciamento em gastos das secretarias 

Por  Redação 

7 de outubro de 2019 

 

A edição do Semanário Oficial do Município (SOM) de quinta-feira (3/10) publicou o 

Decreto nº 7.638, que trata sobre as medidas para contingenciamento de despesas no 

âmbito do Poder Executivo Municipal. O objetivo da ação é melhorar os gastos públicos 

sem esgotar as possibilidades de racionalização e melhoria. 

O Decreto tem uma série de medidas, mas em nenhum momento diz em valores a 

economia aos cofres públicos. Leia o Decreto na íntegra, na página 3 do SOM 

– http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1431.pdf 

“O decreto é de extrema necessidade para que possamos manter o equilíbrio econômico 

financeiro das contas da administração pública.  Não podemos comprometer o serviço 

prestado à população, então precisamos ter essa redução no custeio, mas desde que não 

afete algumas áreas, como educação, saúde, assistência social”, explicou o ex-prefeito e 

autor do decreto, Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC). 

As medidas impostas no documento são redução no ritmo de andamento de obras em 

execução com a readequação de seus cronogramas físico-financeiros para fins de redução 

do desembolso financeiro, além de readequação dos contratos vigentes de acordo com o 

preço de mercado e momento econômico. 

O decreto prevê ainda que fica expressamente proibida a realização de horas extras com 

exceção às Secretarias de serviço de continuidade e as prestações de contas de 

adiantamentos deverão ser entregues e finalizadas até o dia 29 de novembro de 2019. 

Vale ressaltar que as restrições previstas nos artigos anteriores não se aplicam às despesas 

de caráter emergencial, àquelas oriundas de obrigações constitucionais. Os percentuais de 

reduções definidos utilizarão como parâmetro a média dos valores consumidos nos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2018. 

A implantação das medidas será feita pelo Departamento de Orçamentos da Secretaria 

Municipal de Finanças no prazo de 30 dias. 

Ficou para o novo governo 

A publicação do decreto aconteceu no dia 3 de outubro. No dia seguinte, 4, aconteceu a 

troca de governo e Du Cazellato assumiu o governo municipal. Sobre o decreto que recai 

diretamente na nova administração, a assessoria de Cazellato disse que o texto será objeto 

de estudo. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/decreto-de-loira-determina-contingenciamento-em-gastos-das-secretarias/
http://noticiasdepaulinia.com.br/decreto-de-loira-determina-contingenciamento-em-gastos-das-secretarias/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1431.pdf
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DATA: 10/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/10/horario-de-atendimento-ao-publico-volta-a-
ser-das-8h-as-17h-no-paco/ 

[Expediente] 
Horário de atendimento ao público volta a ser 
das 8h às 17h no Paço 

Medida do prefeito Du Cazellato (PSDB) começa a valer nesta sexta-feira e 
anulou decisão de Loira que reduziu período em uma hora 

10 out 2019 – 20h21 

 

População busca atendimento no Paço Municipal ‘Palácio Cidade Feliz’ (Foto: Divulgação) 

 

Durou oito meses o horário de atendimento reduzido em uma hora no Paço Municipal de 
Paulínia “Palácio Cidade Feliz”. Nesta quinta-feira (10), o prefeito Du Cazellato (PSDB) 
anunciou que determinou que o público volte a ser ouvido das 8h as 17h nas repartições 
públicas instaladas dentro Prefeitura. 

A nova alteração no horário de atendimento ao público no Paço Municipal foi 
estabelecido por meio do Decreto 7673, da última terça-feira (8), e deveria ser publicado 
ainda na edição do Semanário Oficial de Paulínia desta quinta-feira (10). A medida começa 
a valer a partir desta sexta-feira (11). 

Das 8h às 17h já era o horário de atendimento ao público no Paço até o último dia 14 de 
fevereiro, quando o então prefeito interino Loira (DC), atual presidente da Câmara, reduziu 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/10/horario-de-atendimento-ao-publico-volta-a-ser-das-8h-as-17h-no-paco/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/10/horario-de-atendimento-ao-publico-volta-a-ser-das-8h-as-17h-no-paco/
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o período em uma hora – as repartições passaram a abrir à população meia hora mais 
tarde, às 8h30, e a fechar meia hora antes, às 16h30. 

Na época, Loira justificou o decreto pela necessidade de unificar o horário de 
atendimento à população no Paço Municipal. Mas não explicou porque preferiu cortar uma 
hora a padronizar o expediente ao público das 8h às 17h em todas as secretarias e 
repartições públicas do “Palácio Cidade Feliz”. 
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DATA: 11/10/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ GASTOS PÚBLICOS/ REGIÃO 
PÁGINA: 9, COM CHAMADA DE CAPA 
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DATA: 10/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ GASTOS PÚBLICOS/ REGIÃO 
PÁGINA: A4, COM CHAMADA DE CAPA 
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DATA: 10/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ DECISÃO JUDICIAL 
PÁGINA: A5 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Ex-prefeito de Paulínia, Moura Jr. recebe pena de quatro anos 
 

DATA: 9/10/2019 | VEÍCULO: CBN CAMPINAS | LINK: https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/10/ex-
prefeito-de-paulinia-edson-moura-jr-e-condenado-a-quatro-anos-de-prisao/ 

 

Ex-prefeito e vereador são condenados criminalmente em ação do MP 

DATA: 9/10/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS | LINK: 
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/ex-prefeito-e-vereador-sao-condenados-criminalmente-
em-acao-do-mp/ 

 
Edson Moura Jr e Marquinho Fiorella condenados por falsidade ideológica 
 

DATA: 9/10/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | LINK:  http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=15971 

 

Justiça condena ex-prefeito e vereador de Paulínia a 4 anos de prisão,  
diz MP 
 

DATA: 9/10/2019 | VEÍCULO: G1 | LINK:  https://g1.globo.com/sp/campinas-
regiao/noticia/2019/10/09/justica-condena-ex-prefeito-e-vereador-de-paulinia-a-4-anos-de-prisao-diz-
mp.ghtml 

 

Edson Moura Júnior e vereador de Paulínia são condenados a quatro anos 
de prisão 
 

DATA: 9/10/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS | LINK: http://paulinianews.com.br/2019/10/09/edson-
moura-e-vereador-de-paulinia-sao-condenados-a-quatro-anos-de-prisao/ 
 
 

Moura Junior e Marquinho Fiorella são condenados à prisão por  
decreto de desapropriação forjado 
 

DATA: 9/10/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA | LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/moura-
junior-e-marquinho-fiorella-sao-condenados-a-prisao-por-decreto-de-desapropriacao-forjado/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/10/ex-prefeito-de-paulinia-edson-moura-jr-e-condenado-a-quatro-anos-de-prisao/
https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/10/ex-prefeito-de-paulinia-edson-moura-jr-e-condenado-a-quatro-anos-de-prisao/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/ex-prefeito-e-vereador-sao-condenados-criminalmente-em-acao-do-mp/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/ex-prefeito-e-vereador-sao-condenados-criminalmente-em-acao-do-mp/
http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=15971
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/09/justica-condena-ex-prefeito-e-vereador-de-paulinia-a-4-anos-de-prisao-diz-mp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/09/justica-condena-ex-prefeito-e-vereador-de-paulinia-a-4-anos-de-prisao-diz-mp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/09/justica-condena-ex-prefeito-e-vereador-de-paulinia-a-4-anos-de-prisao-diz-mp.ghtml
http://paulinianews.com.br/2019/10/09/edson-moura-e-vereador-de-paulinia-sao-condenados-a-quatro-anos-de-prisao/
http://paulinianews.com.br/2019/10/09/edson-moura-e-vereador-de-paulinia-sao-condenados-a-quatro-anos-de-prisao/
http://noticiasdepaulinia.com.br/moura-junior-e-marquinho-fiorella-sao-condenados-a-prisao-por-decreto-de-desapropriacao-forjado/
http://noticiasdepaulinia.com.br/moura-junior-e-marquinho-fiorella-sao-condenados-a-prisao-por-decreto-de-desapropriacao-forjado/
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DATA: 10/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/10/estudantes-da-rede-municipal-ficam-sem-
aula-na-segunda-feira/ 
 

[Folga] 
Estudantes da rede municipal ficam sem aula 
na segunda-feira 

Secretaria da Educação de Paulínia antecipou o ponto facultativo do Dia do 
Professor; unidades escolares voltam a funcionar na terça (15) 

10 out 2019 – 17h32 

 
 
Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Nelson Alves Aranha Neto (Foto: Divulgação) 

 

Alunos da rede municipal de ensino não terão aula na próxima segunda-feira (14), em 
Paulínia. A Secretaria Municipal de Educação resolveu antecipar o ponto facultativo do Dia 
do Professor, comemorado na terça-feira (15). 

Com a antecipação do ponto facultativo, as escolas municipais fecham no final do 
expediente desta sexta-feira (11) e reabrem na manhã desta terça-feira (15). As aulas 
estarão suspensas na segunda-feira inclusive nas unidades que integram o Programa Pró-
Educação Básica (Proeb). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/10/estudantes-da-rede-municipal-ficam-sem-aula-na-segunda-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/10/estudantes-da-rede-municipal-ficam-sem-aula-na-segunda-feira/
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O ponto facultativo do Dia do Professor vale apenas para servidores que trabalham em 
creches e escolas da rede municipal de Paulínia. O expediente nas demais repartições 
públicas, como na área de Saúde, irão funcionar normalmente na segunda-feira. 

Dia 15 de outubro, quando se comemora o Dia do Professor, também faz referência ao 
dia em que D. Pedro I, imperador do Brasil, no ano de 1827, baixou um Decreto Imperial 
criando o Ensino Elementar no Brasil. 

A primeira grande contribuição da lei foi a determinação que obrigava as Escolas de 
Primeiras Letras (fase hoje que é conhecida como Ensino Fundamental) a ensinar para 
meninas e meninos a leitura, a escrita e as quatro operações de cálculo. 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

DATA: 11/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 13 
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DATA: 10/10/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-abre-pre-cadastro-para-interessados-
na-bolsa-educacao-2020/ 

 

Prefeitura de Paulínia abre pré-cadastro para interessados na Bolsa 

Educação 2020 

Por Redação 

10 de outubro de 2019 

A partir do dia 15 de outubro, a Prefeitura de Paulínia abrirá o processo de inscrição para 

os interessados em participar do Programa Bolsa Educação 2020 do Município. O pré-

cadastro será realizado até dia 6 de dezembro, na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Cidadania – SEMASC. 

O cadastramento no Programa de Ação Social (PAS) é obrigatório e primordial para quem 

quer concorrer a bolsas de estudo. O atendimento ao público será realizado das 8h30 às 

15h30 de segunda a sexta-feira, na Secretaria de Assistência Social, no Paço Municipal, na 

Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551 – Parque Brasil 500. 

De acordo com a Prefeitura de Paulínia, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania 

distribuirá diariamente 20 senhas. Segundo a Prefeitura, quem já possui cadastro no PAS 

deve atualizá-lo, dentro do mesmo prazo para as novas inscrições. 

Após o cadastro, a Prefeitura abrirá inscrições, em janeiro de 2020, para o Programa Bolsa 

de Estudos no site oficial. Os bolsistas interessados na Bolsa de Estudos 2020 devem 

apresentar cópias e originais dos documentos para cadastro na Secretaria de Assistência 

Social. Esses documentos são de uso exclusivo da SEMASC. 

Confira os documentos 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; 

– RG e CPF de todos os moradores da casa; 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-abre-pre-cadastro-para-interessados-na-bolsa-educacao-2020/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-abre-pre-cadastro-para-interessados-na-bolsa-educacao-2020/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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– Comprovante endereço atual: Conta de Luz, Água, Telefone, Correspondência de 

Banco 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 e de todos os moradores da casa; 

– Declaração Trabalho Informal: constando o valor recebido mensalmente e o tipo de 

trabalho; 

– Comprovante de Seguro-desemprego e Rescisão (saída recente); 

– Benefícios, Pensões e Aposentadoria do INSS (para beneficiário); 

– Os 3 (três) últimos holerites de todas as pessoas da família que trabalham; 

  

Importante 

A pré-inscrição é apenas parte para concorrer a Bolsa Educação 2020. A inscrição principal 

ocorrerá no mês de Janeiro de 2020, e serão divulgadas as datas corretas em dezembro, 

pelo site oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia. 
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DATA: 5/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA:  8 
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DATA: 10/10/2019 
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ SAÚDE 
LINK: https://globoplay.globo.com/v/7991581/ 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/7991581/
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DATA: 5/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA:  5 
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DATA: 6/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CONSELHO TUTELAR 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/06/eleicao-para-conselheiros-tutelares-e-adiada-para-1o-de-

dezembro-em-paulinia/ 
 

Eleição para conselheiros tutelares é adiada 
para 1º de dezembro em Paulínia 

Questionamento de exigência do edital na Justiça atrasou processo de escolha 
dos candidatos; pleito ocorre neste domingo no resto do Brasil 

6 out 2019 – 5h30 

 

Conselheiros eleitos terão direito a uma remuneração mensal de cerca de R$ 7,9 mil (Foto: Divulgação) 
 

Aeleição para conselheiros tutelares em Paulínia foi adiada para o dia 1º de dezembro 
deste ano. O pleito local estava previsto para acontecer neste domingo (6), junto com o 
resto do País, entretanto, de acordo com a Prefeitura, a judicialização do processo de 
seleção dos candidatos atrasou os trâmites e os cumprimentos dos prazos previstos na 
legislação em vigor. 

A Prefeitura explicou que um dos interessados no cargo questionou na Justiça uma das 
exigências do edital que estabelecia que o candidato precisava morar em Paulínia por, no 
mínimo, cinco anos; e, nesses cinco anos, ter trabalhado pelo menos três com a garantia 
dos direitos da criança e do adolescente no município, em entidades como Apae, casa 
abrigo e igrejas. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/06/eleicao-para-conselheiros-tutelares-e-adiada-para-1o-de-dezembro-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/06/eleicao-para-conselheiros-tutelares-e-adiada-para-1o-de-dezembro-em-paulinia/
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Depois de analisar o pedido, esclareceu a Prefeitura, o Ministério Público achou por bem 
refazer o edital e retirar a obrigatoriedade dos três anos de experiência no município. 
Portanto, o MP manteve a exigência de o candidato residir há cinco anos em Paulínia, mas 
podendo ter trabalhado os três anos com a garantia dos direitos da criança e do 
adolescente em outra cidade. 

Até agora 31 pessoas participam do processo de seleção – palestras, curso de 
capacitação e prova com questões sobre conhecimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e da legislação específica sobre a atuação do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Quem for aprovado estará apto a 
participar da eleição para conselheiros tutelares. 

A Prefeitura informou que a campanha eleitoral começa a partir do dia 1º de novembro. 
O pleito do dia 1º de dezembro ocorrerá na EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom, no 
Jardim Planalto, das 8h às 17h. A votação será com cédulas de papel, mas usando urnas e 
cabines da Justiça Eleitoral. 

De acordo com a legislação, a cada 100 mil habitantes, o município elege cinco 
candidatos e cinco suplentes, como é o caso de Paulínia. Em caso de desistência ou 
afastamentos de um titular assume o reserva. Qualquer eleitor paulinense devidamente 
regularizado no Cartório Eleitoral pode votar. 

Os conselheiros eleitos receberão remuneração mensal de cerca de R$ 7,9 mil e 
assumirão a partir do dia 1º de janeiro de 2020 um mandato de quatro anos. 

Os conselheiros tutelares atuam conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e, em parceria com as escolas, organizações sociais e serviços públicos, fazem um 
importante trabalho de atendimento a crianças e adolescentes, para proteção de seus 
direitos. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e funciona 24 horas por 
dia. 

Na edição extra do último dia 2 do Semanário Oficial de Paulínia, o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente divulgou a relação definitiva dos 31 candidatos 
inscritos e habilitados para participarem do curso de capacitação, realizado sexta-feira 
passada (4), no Auditório Carlos Tontoli, no Paço Municipal. Confira a lista dos 
convocados: 

 Tatiane Aparecida Fernanda da Silva Lucizano 
 Emanuely Borges da Silva Ferreira 
 Marcia Cristina Tomaz de Souza 
 Renata Soares de Lima 
 Noeli Gonçalves de Sousa 
 Juliana Lima de Sousa 
 Valquiria Duarte de Lima 
 Andreza Luzia Alves 
 Karoline Ferreira Valadão Nasario 
 Joel Martins dos Reis 
 Juliana Monteiro dos Santos 
 Claudio Gregório Pereira 
 Maria Julia Loria Barreiros 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1430-EXTRA.pdf
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 Rosemar Vissoto 
 Silmara Missae Kimura de Souza 
 Mauricela Mônica da Silva Carvalho 
 Claudia Aparecida Carneiro 
 Mileide Fernanda Gasparone Cruz 
 Phâmela Thaiana Souza Lopes Amaral 
 Eloisa Aparecida da Silva 
 Elaine Taliani de Souza 
 Luciana de Souza Santos 
 João Batista Maia 
 Eliane de Assis Quintiliano 
 Edite Gomes de Lima 
 Carla Pires Sena Costa 
 Thelma Scaglianti Alexandre 
 Joseani Cristina Massaioli Fernandes Ferreira 
 Aline Thabata Baptista Silva 
 Laura Maria Geronimo Ornelas Valle 
 Maria Ildete Leal Falciroli 
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DATA: 9/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/jardim-america-registra-segundo-caso-de-sarampo-neste-ano/ 

[Surto] 
Jardim América registra segundo caso de 
sarampo neste ano 

De janeiro até o último dia 8, Paulínia confirmou 22 ocorrências da doença e 
descartou 16 suspeitas; sete notificações ainda são investigadas 

9 out 2019 – 19h33 

 

 
 
Secretaria Municipal de Saúde e governo federal fazem campanha de vacinação de bebês e crianças (Foto: Divulgação) 

OJardim América registrou o segundo caso de sarampo neste ano, informou a Prefeitura 
de Paulínia nesta quarta-feira (9). Agora, a cidade tem 22 ocorrências da doença, 16 
suspeitas descartadas e sete ainda em investigação, de acordo com o último boletim 
atualizado da Vigilância Epidemiológica, de terça-feira (8). 

O novo caso de sarampo no Jardim América é de um jovem de 26 anos que já foi 
vacinado. O bairro Morumbi segue sendo o mais atingido pela doença, com três 
confirmações. Mas há ocorrências em 14 bairros, como João Aranha, Bom Retiro, Parque 
Jequitibá e São José (confira a lista no quadro nesta página). 

 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/jardim-america-registra-segundo-caso-de-sarampo-neste-ano/
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Paulínia não registrou nenhuma morte por sarampo até aqui neste ano. Os doentes 
foram medicados e passam bem. Nos locais onde houve casos da doença, a Prefeitura 
informou que equipes realizaram ações de bloqueio para evitar a contaminação de 
pessoas que tiveram contato com os infectados. 

A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que também faz a campanha de 
vacinação em conjunto com governo federal. Ela teve início na última segunda-feira e vai 
prosseguir até o próximo dia 25. O público-alvo são crianças de 6 meses até menores de 5 
anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/02/paulinia-comeca-segunda-feira-campanha-de-vacinacao-contra-sarampo/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/02/paulinia-comeca-segunda-feira-campanha-de-vacinacao-contra-sarampo/
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A Prefeitura revelou que recebeu doses extras da vacina e que até o momento não 
houve falta do medicamento na rede municipal. A imunização ocorre na Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). No sábado do dia 19 vai ocorrer o dia “D” de vacinação. 

Com segundo caso do Jardim América, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) 
passou a ter 167 ocorrências de sarampo. A campeã é Campinas com 78 registros, 
seguida de Paulínia (22), Indaiatuba (14), Vinhedo (12), Jaguariúna (10), Hortolândia (8), 
Valinhos (7), Sumaré (6), Americana (4), Artur Nogueira (3), Santa Bárbara d’Oeste (2) e 
Monte Mor (1). 
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DATA: 8/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CULTURA/ POLO CINEMATOGRÁFICO 
PÁGINA: A15, COM CHAMADA DE CAPA 
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DATA: 8/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ECONOMIA, COM CHAMADA DE CAPA 
PÁGINA: A4 
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DATA: 10/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: REFORMA TRIBUTÁRIA 
PÁGINA: A4 
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DATA: 06/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS 
PÁGINA: A8 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 4 a 10/10/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

 

Proposta reduz multa para empresa que deixa de comunicar fim das 

atividades 

10 de outubro de 2019 

A Câmara de Paulínia aprovou projeto de lei, assinado pelo vereador Fábio Valadão (PRTB), que 

busca diminuir 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 aviso deve ocorrer no prazo de 30 

dias. Atualmente, o Código Tributário Municipal […] 

 

 

Eleitores paulinenses têm até 19 de dezembro para fazer cadastro de 

biometria 

10 de outubro de 2019 

Paulínia é um dos 479 municípios de São Paulo onde vem sendo feito o cadastramento biométrico 

dos eleitores, com coleta de fotografia, digitais e assinatura. Quem ainda não compareceu deve 

agendar o serviço e se apresentar até 19 de dezembro deste ano. A Justiça Eleitoral sugere que 

ninguém deixe a obrigação para a última hora. […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/proposta-reduz-multa-fim-das-atividades/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/proposta-reduz-multa-fim-das-atividades/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/eleitores-prazo-biometria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/eleitores-prazo-biometria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/eleitores-prazo-biometria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/proposta-reduz-multa-fim-das-atividades/
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Loira reassume a presidência da Câmara 

9 de outubro de 2019 

O vereador Antônio Miguel Ferrari, o “Loira” (DC) reassumiu a Presidência da Câmara Municipal 

de Paulínia no final da manhã de segunda-feira (07/10). A transmissão do cargo se deu de forma 

automática. Loira havia se afastado da vereança em 23 de janeiro deste ano, quando assumiu o cargo 

de prefeito da cidade interinamente após a […] 

 

 

Construção de quadra e mais segurança em escolas são propostas de Danilo 

8 de outubro de 2019 

O vereador Danilo Barros (PL) solicitou que a Prefeitura estude a construção de uma quadra ou 

espaço poliesportivo para moradores interessados em praticar basquete, futebol e skate. A Indicação 

1.045/2019 solicita local com arquibancada, banheiros públicos, traves, cestas e as pinturas de solo e 

marcações adequadas. Mais do que um mero espaço, o vereador […] 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-reassume-a-presidencia-da-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/danilo-barros-quadra-seguranca-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-reassume-a-presidencia-da-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/danilo-barros-quadra-seguranca-escolas/
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Iluminação pública e sala para imprimir currículos são propostas de 

Edilsinho 

7 de outubro de 2019 

O vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB) cobrou informações da Prefeitura sobre a iluminação nas 

avenidas e ruas urbanas. O Requerimento 630/2019 questiona quais as medidas tomadas para troca 

de lâmpadas e pede acesso a relatório de vistoria técnica, assim como laudos referente aos pontos 

com lâmpadas queimadas. Edilsinho também solicita justificativas técnicas e legais […] 

 

 

Educação em Paulínia é tema de Seminário na Câmara, nesta terça (8/10) 

7 de outubro de 2019 

A Câmara Municipal sedia nesta terça-feira (8/10), às 18h30, o seminário “A Educação em Paulínia: 

Aplicação de recursos e qualidade”. O evento é promovido pelo Conselho Municipal de Educação e 

vai apresentar um estudo sobre investimentos do setor na cidade, em conjunto com índices de 

desempenho escolar. A pesquisa foi realizada pelos representantes da Câmara […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-iluminacao-sala-imprimir-curriculos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-iluminacao-sala-imprimir-curriculos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/seminario-educacao-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-iluminacao-sala-imprimir-curriculos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/seminario-educacao-paulinia/
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Sessão Solene marca a posse de prefeito e vice-prefeito de Paulínia 

4 de outubro de 2019 

O prefeito Du Cazellato e o vice-prefeito Sargento Camargo (PSDB) assumiram nesta sexta-feira 

(4/10) o governo municipal da cidade, em sessão solene na Câmara de Paulínia. O presidente em 

exercício do Poder Legislativo, Zé Coco (PV), comandou a cerimônia, com a participação dos 

vereadores da Casa e do diretor-geral, Luciano Carrer. […] 

 

 

Vereador Marcelo D2 solicita a construção de nova UBS em frente ao 

Ginásio do João Aranha 

4 de outubro de 2019 

Preocupado com a qualidade da Saúde pública de Paulínia, o vereador Marcelo D2 (PROS) propôs 

ao Executivo Municipal durante a 18ª Sessão Ordinária realizada na terça-feira (01/10), a construção 

de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) na região do João Aranha. Conforme a Indicação 

1028/2019, o local indicado pelo parlamentar para a instalação […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-posse-prefeito-e-vice/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereador-marcelo-d2-solicita-a-construcao-de-nova-ubs-em-frente-ao-ginasio-do-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereador-marcelo-d2-solicita-a-construcao-de-nova-ubs-em-frente-ao-ginasio-do-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-posse-prefeito-e-vice/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereador-marcelo-d2-solicita-a-construcao-de-nova-ubs-em-frente-ao-ginasio-do-joao-aranha/

