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DATA: 19/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: A6  
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DATA: 24/01/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/ SAÚDE MENTAL 
PÁGINA: 14, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA:  
24/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO: 
PAULIPREV 
PÁGINA: 3, COM 
CHAMADA NA 
CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 24/01/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: PAULIPREV 
PÁGINA: 10 
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DATA:  
24/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO: 
PAULIPREV/ 
PROCESSO 
JUDICIAL/ 
MIGRAÇÃO 
PÁGINA: 5 
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DATA: 24/01/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PAULIPREV/ PROCESSO JUDICIAL 
PÁGINA: A6 
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DATA: 21/01/2020  
VEÍCULO: JORNALISMO DIFERENTE 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
LINK: https://jornalismodiferente.hotfix.cloud/noticia/224/usua-rios-do-transporte-coletivo-a-
vivea-dias-de-caos-em-paula-nia.html 
 

Usuário do transporte coletivo ‘vive’ dias de caos 
em Paulínia 
Ônibus circularam com letreiros de bairros do Rio de Janeiro; cerca de 64 mil usuários são 
transportados pelo sistema público da cidade por dia 

Por Ellen Guimarães em 21/01/2020 às 20:37:07 

 

 
 
A troca da empresa concessionária responsável pelo serviço de transporte público coletivo em Paulínia gerou 
uma avalanche de reclamações desde o último dia 11 de janeiro. Entre os relatos estão atraso nos horários de 
linhas, veículos sem manutenção, ar-condicionado com defeito e passageiros deixados nos pontos de ônibus. 
Cerca de 64 mil usuários são transportados pelo sistema público da cidade por dia. 

Documentos em desconformidade com a lei e a falta de padronização dos veículos também foram 
questionados, além das condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e registro de ônibus 
circulando com letreiros de bairros do Rio de Janeiro. 

Usuários não conseguiram usar os créditos da Viação Flama, antiga prestadora do serviço, e durante os cinco 
primeiros dias de operação não houve cobrança de passagem. Informações sobre o reembolso podem ser 
obtidas pelo número 2102-3377. 
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A Prefeitura de Paulínia já notificou a empresa para corrigir os erros e os vereadores também estiveram 
reunidos com representantes da Administração Municipal e da Terra Auto Viação na última quarta-feira, 15, 
para cobrar providências. O Legislativo definiu que será organizada uma comissão de fiscalização. 

O período de transição começou no ano passado e os funcionários da antiga empresa foram incorporados a 
equipe da Terra Auto Viação, mesmo assim, o representante, Márcio Silva, alegou que o maior problema foi 
a falta de tempo para capacitar mão de obra e que as falhas com os elevadores de acessibilidade foram motivos 
por erros de operação. 

Segundo o secretário de Transportes, Antônio Carrera, a empresa foi notificada para cumprir obrigações 
contratadas e o valor de R$ 8 milhões ainda não foi liberado. O contrato é emergencial e tem validade de seis 
meses. 
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DATA: 17/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/comissao-popular-cobra-explicacoes-da-prefeitura-sobre-
problemas-no-transporte-coletivo/ 
 

Comissão popular cobra explicações da prefeitura 
sobre problemas no transporte coletivo 
Por Redação - 17 de janeiro de 2020 

 
 

 
 
 

Uma comissão popular de moradores dos bairros Serra Azul, Residencial Pazetti 
e Jardim Leonor cobrou, na manhã desta sexta-feira (11), explicações da 
administração municipal sobre problemas registrados no transporte público 
coletivo. 

Os serviços que vêm sendo prestados desde o dia 10 de janeiro pela empresa 
Terra Auto Viação colecionam diversas reclamações. As obrigações no contrato 
emergencial de 6 meses não estão sendo cumpridas, causando diversos 
transtornos para a população. 
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A comissão foi recebida pelo vice-prefeito Sargento Camargo e os secretários 
Leonardo Ballone (Chefia de Gabinete), Antônio Carreira (Transportes), Danilo 
Barros (Governo) e Adriano Roberto Mariano (chefe de Gabinete de Transportes). 
A comissão foi formada por três mulheres e dois homens. 

Os munícipes apresentaram os problemas que estão enfrentando como usuários 
desde sábado (11), quando a Terra Auto Viação começou sua operação em 
Paulínia, entre eles fiação exposta e limpeza dos veículos, elevadores para 
pessoas com deficiência que não funcionam, a não divulgação dos itinerários, 
falta de combustível nos ônibus, cobradores trabalhando em pé, janelas 
quebradas, falta de ar condicionado e principalmente com os atrasos que estão 
ocorrendo em diversas linhas. 

Os secretários acolheram as críticas, explicaram questões técnicas que 
resultaram na contratação emergencial desta empresa e ressaltaram que a 
Prefeitura de Paulínia reconhece as falhas que ocorreram que estão sendo 
corrigidas e que estão cobrando por meio das medidas cabíveis a empresa, 
inclusive com assessores e outros gestores presentes durante a madrugada na 
garagem da empresa para acompanharem os trabalhos de manutenção, limpeza 
e reabastecimento. 
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DATA: 23/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/23/dez-onibus-da-terra-chegam-para-reforcar-
frota-do-transporte-publico/ 
 

[Circular] 
Dez ônibus da Terra chegam para reforçar frota 
do transporte público 
Prefeitura informou que com os novos veículos a empresa opera com 52 
coletivos no município e mantém outros cinco reservas, totalizando 57 

23 jan 2020 – 11h25 

 
Comboio de 10 ônibus seguem em direção à garagem da Terra Auto Viação, em Paulínia (Foto: 
Reprodução) 

Mais 10 ônibus verdes chegaram na madrugada desta quinta-feira (23) a Paulínia para reforçar a 
frota da Terra Auto Viação, concessionária do transporte público urbano e rural da cidade. Agora, de 
acordo com a Prefeitura, a empresa opera nos horários de pico com até 52 circulares no município e 
ainda mantém outros cinco reservas, no total de 57 veículos. 

Desde quando assumiu o transporte público em Paulínia, no último dia 11, no lugar da Viação 
Flama, do Grupo Passaredo, essa é a segunda vez que a frota da Terra é reforçada. A primeira foi 
na madrugado do último dia 16, quando chegaram 11 veículos. Todos na cor verde – diferentes do 
padrão branco e cinza com adesivo roxo da Terra -, com ar-condicionado, tomada para carregar 
celular e acento para cobrador. 
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A Prefeitura informou que da frota que roda nesta quinta-feira (23) em Paulínia, 20 são verdes e o 
restante, 32, brancos e cinzas – os que recebem o maior número de críticas da população por terem 
iniciado o serviço na cidade sujos, com letreiros do Rio de Janeiro, com ar-condicionado sem 
funcionar, com rampa de acessibilidade para cadeirantes quebradas. Muitos deles chegaram a parar 
pelo caminho por defeitos mecânicos ou pane seca. 

Os novos ônibus vêm com a tarefa de pôr fim aos problemas que persistem desde o dia 11 
passado, como atraso nos itinerários, passageiros abandonados nos pontos pela Terra, superlotação 
dos ônibus nos horários de pico e cobradores ainda trabalhando em pé. Por causa dos novos 
verdinhos, conforme a Prefeitura, os micro-ônibus da Terra já teriam deixado de rodar no município. 

 
Cobrador da Terra Auto Viação recebe dinheiro da passagem em pé e guarda em s 
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DATA: 21/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CONTRATO/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ VEÍCULOS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/21/servico-de-aluguel-de-veiculos-para-
prefeitura-e-prorrogado-por-r-56-milhoes/ 
 

[Paulínia] 
Serviço de aluguel de veículos para Prefeitura é 
prorrogado por R$ 5,6 milhões 

Contrato emergencial é por 12 meses ou até o governo municipal concluir 
licitação pública; Luiz Viana Transportes está há nove anos na cidade 

21 jan 2020 – 15h33 

 
Entre os veículos alugados pela Prefeitura há viaturas da Guarda Municipal e ambulâncias (Foto: 
Divulgação) 

Oprefeito Du Cazellato (PSDB) prorrogou emergencialmente por mais 12 meses o contrato com a 
empresa Luiz Viana Transportes Ltda, que presta serviço de locação de veículos para a Prefeitura de 
Paulínia. Em nove anos, entre valores previstos e pagos, o Município já comprometeu R$ 63,7 
milhões do dinheiro dos contribuintes com o aluguel da frota municipal. 

A Luiz Viana Transportes realiza a locação de veículos para a Prefeitura de Paulínia desde 2011. 
Entrou na cidade por meio de licitação pública na gestão de José Pavan Junior (PSDB) e seguiu com 
contratos regulares e emergenciais nos governos de Pavan Junior, Edson Moura Júnior (MDB); 
Dixon Carvalho (Progressitas); do interino Loira (DC); e Du Cazellato (PSDB). 
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No total, entre valores previstos e pagos a Luiz Viana Transportes, a Prefeitura comprometeu R$ 
63.774.103,67 do dinheiro público com o serviço de locação da frota municipal, com base em 
informações do Portal da Transparência do Município e do Semanário Oficial de Paulínia. 

 2020 – Não há informações no Portal da Transparência. O contrato deste ano é de R$ 
5.668.662,50, conforme o Semanário Oficial de Paulínia; 

 2019 – Pago R$ 7.001.248,64, conforme o Portal da Transparência; 
 2018 – Pago R$ 6.025.198,35, conforme o Portal da Transparência; 
 2017 – Não há informações no Portal da Transparência. O contrato daquele ano era de R$ 

5.252.128,20, conforme o Semanário Oficial de Paulínia; 
 2016 – Pago R$ 6.456.459,26, conforme o Portal da Transparência; 
 2015 – Pago R$ 7.277.704,78, conforme o Portal da Transparência; 
 2014 – Pago R$ 5.980.571,60, conforme o Portal da Transparência; 
 2013 – Não há informações no Portal da Transparência. O contrato daquele ano era de R$ 

7.108.495,05, conforme o Semanário Oficial de Paulínia; 
 2012 – Não há informações no Portal da Transparência. O contrato daquele ano era de R$ 

6.693.638,09, conforme o Semanário Oficial de Paulínia; e 
 2011 – Não há informações no Portal da Transparência. O contrato daquele ano era de R$ 

6.309.997,20, conforme o Semanário Oficial de Paulínia. 

A Prefeitura de Paulínia até a publicação deste texto não informou quantos veículos a Luiz Viana 
Transportes aluga atualmente para a Prefeitura, nem para quais secretarias, departamentos ou órgãos 
públicos e se o Município ainda possui algum veículo próprio na frota municipal. 
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De acordo com o contrato nº 466/2016, que está em vigência e que agora foi prorrogado 
emergencialmente por mais 12 meses, a partir de 14 de dezembro de 2019, ou até a conclusão de 
novo procedimento licitatório, estão previstos aluguéis de 212 veículos, divididos em quatro lotes, 
entre eles viaturas da Guarda Municipal e ambulâncias da rede municipal de saúde. 
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DATA: 21/01/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: LICITAÇÃO/ SEGURANÇA 
PÁGINA: 5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  18 

 

  

DATA: 18/01/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/18/hospital-de-paulinia-faz-mais-de-258-mil-
procedimentos-em-seis-meses/ 
 

[Saúde] 
Hospital de Paulínia faz mais de 258 mil 
procedimentos em seis meses 
Número se refere ao primeiro semestre de 2019 e foi divulgado nesta quinta-feira 
pelo Tribunal de Contas do Estado; taxa de mortalidade foi de 4,05% 

18 jan 2020 – 17h16 

 
Hospital Municipal de Paulínia ‘Vereador Antônio Orlando Navarro’: porte médio (Foto: Divulgação) 

Mais de 258 mil procedimentos ambulatoriais – entre atendimentos, consultas e exames –, foram 
realizados no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro” no primeiro 
semestre de 2019. A cidade tem 110 mil habitantes. O número de internações na unidade, entre 
janeiro e junho do ano passado, chegou a 1.779, com uma média de permanência dos pacientes de 
cinco dias. 

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (16) e obtidos pelo Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). Eles estão disponíveis no Painel da Saúde – ferramenta desenvolvida pela Corte para mostrar 
um panorama da assistência prestada nos 193 hospitais públicos, estaduais e municipais, do Estado 
de São Paulo aos cidadãos (clique para acessar os dados). 
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Segundo o estudo, a taxa de mortalidade do Hospital Municipal de Paulínia foi 4,05%, quando 
ocorreram 72 óbitos naquele período. Dentre os equipamentos de maior densidade tecnológica a 
unidade não possuía ressonância magnética e ultrassom ecógrafo; entretanto tinha um tomógrafo 
computadorizado e três aparelhos de ultrassom droppler colorido. 

O Hospital de Paulínia foi considerado pelo estudo do TCE de porte médio e do tipo de 
estabelecimento geral. A quantidade de médicos que prestavam assistência na unidade era de 217 
naquele período, conforme o estudo da Corte, e a unidade disponibilizava 28 leitos cirúrgicos, 28 
clínicos, 13 obstétricos, 19 pediátricos, seis complementares e cinco de outras especialidades. 
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Estado 

No Estado de São Paulo, os 193 hospitais públicos, estaduais e municipais realizaram mais de 57 
milhões de procedimentos (entre consultas, tratamentos, cirurgias, exames e atendimentos 
ambulatoriais) no primeiro semestre de 2019. A amostra representa 31.115 leitos existentes e uma 
rede de atendimento que conta com um corpo de 28.179 médicos devidamente cadastrados no 
sistema. 

O Hospital das Clínicas da FMUSP, na Capital, lidera o ranking com o maior número de 
atendimentos, 4,3 milhões, o que representa 7,5% do total. A unidade, que é a maior em número de 
leitos (1.455), também foi a que mais realizou internações, totalizando 26.830 no período de seis 
meses. 

Campinas 

Campinas e Botucatu completam a lista dos três estabelecimentos universitários que mais 
efetuaram atendimentos, como o Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital das Clínicas de 
Botucatu, totalizando 2 milhões e 1,9 milhão de procedimentos, respectivamente. 

O levantamento foi extraído a partir das bases de dados e informações colhidas junto ao Ministério 
da Saúde e às Pastas estaduais da Saúde e da Fazenda; e abrange os 193 hospitais próprios 
administrados diretamente pelo Estado e/ou municípios. Não estão incluídos no painel os hospitais 
de entidades sem fins lucrativos ou filantrópicos, como as Santas Casas. 

Localização 

Do total, 53 unidades estão localizadas na Capital e 140 se encontram em 95 municípios do 
Estado. Cento e dois deles (52,85%) estão sob gestão municipal e 91 unidades sob a responsabilidade 
do Estado – o que representa um percentual de 47,15%. Destes, 59 são considerados de pequeno 
porte (até 50 leitos); 68 de nível médio (51 a 150 leitos); 63 de nível grande (de 151 a 500 leitos) e 3 
de porte especial (acima de 500 leitos). 

O Painel contempla dois tipos de unidades: Hospitais Gerais (158), que representam 81,7% do 
total, e Hospitais Especializados (35), num percentual de 18,13%. No primeiro caso, foram 
realizadas 621.088 internações com permanência média de 5,34 dias por paciente. Já os atendimentos 
nas unidades especializadas alcançaram o montante de 74.317 internações, representando uma média 
de 6,79 dias por enfermo. 
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DATA:  
19/01/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 5 
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DATA: 20/01/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: SAÚDE/ MAPEAMENTO DENGUE 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/saude-de-paulinia-vai-mapear-nivel-de-infestacao-do-
aedes-aegypti-nos-bairros/ 
 

Saúde de Paulínia vai mapear nível de infestação do 
Aedes aegypti nos bairros 
Por  Redação -  20 de janeiro de 2020 

 

 

 

Agentes da Unidade de Controle de Vetor da Secretaria Municipal de Saúde 

estarão, a partir desta segunda-feira, 20, visitando imóveis em vários bairros da 

cidade para realização da ADL (Avaliação de Densidade Larvária). A ADL é uma 

pesquisa que tem como objetivo medir o nível de infestação do mosquito Aedes 

aegypti, transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. 

Moradores devem ficar atentos à identificação do agente, pelo crachá, e acompanhar 

a vistoria no imóvel. Estão programadas visitas em 1.200 residências, comércios e 

terrenos baldios para essa pesquisa, o Levantamento Rápido do Índice de Infestação 

por Aedes aegypti (LIRAa). 

Durante as visitas são feitas buscas de possíveis criadouros, coleta de amostras, 

eliminação de focos e orientações sobre o controle do mosquito. A escolha dos locais 

a serem visitados é feita por sorteio, dentro de metodologia aplicada em todo o País, 
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em função da densidade populacional e do número de imóveis. O resultado é o índice 

de infestação do mosquito. 

O mapeamento rápido apresenta a distribuição da infestação por tipo de criadouro 

nas diferentes regiões da cidade, o que permite à Prefeitura elaborar novas 

estratégias de combate ao mosquito nas áreas consideradas mais críticas e definir 

atividades de prevenção e controle a serem adotadas nos próximos meses. 

O período do verão é o mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, por 

causa das chuvas, e consequentemente é a época de maior risco de infecção por 

essas doenças. No entanto, a recomendação é não descuidar nenhum dia do ano e 

manter todas as posturas possíveis em ação para prevenir focos em qualquer época 

do ano. 

Como identificar 

Os agentes de endemia da Secretaria Municipal da Saúde usam camiseta branca ou 

jaleco. Todas as peças, assim como o crachá de identificação, levam a logomarca da 

Prefeitura de Paulínia. 

Em caso de dúvida, é possível pedir a identificação do profissional e ligar para o 

3874-3382 para checar se ele é um agente de endemias. A Secretaria de Saúde 

tem a lista de todos os profissionais. 
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DATA: 20/01/2020  
VEÍCULO: CIDADE ON  
ASSUNTO: SAÚDE/ DENGUE  
LINK:https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1479402,nenhuma+cidade+da+rmc+tera+ins
eticida+contra+dengue+em+2020.aspx 
 

Nenhuma cidade da RMC terá inseticida 
contra dengue em 2020 

Da lista, 11 cidades informaram que fizeram o pedido ao Ministério da 
Saúde mas que não receberam o produto no ano passado 

Sarah Brito | ACidadeON Campinas 
 
20/1/2020 06:58 
 

 
O inseticida em ação, conhecido como fumacê (Foto: Divulgação/PMC)  

Nenhuma das 20 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) poderá contar com o 
inseticida - conhecido como "fumacê" - para combater o mosquito vetor da dengue, o Aedes 
aegypti, em 2020. Da lista, 11 cidades informaram que fizeram o pedido ao Ministério da Saúde 
mas que não receberam o produto no ano passado. 
 
Do restante, oito informaram que não fizeram o pedido pois não havia necessidade da medida 
de nebulização contra os pernilongos. Apenas uma cidade, Indaiatuba, não informou a situação 
do problema na cidade - confira a lista cidade a cidade abaixo. 
O problema da falta do produto na região é crônico e está no Ministério da Saúde, órgão que 
distribui nacionalmente o inseticida. O produto era usado há pelo menos vinte anos é utilizado 
em Campinas em ações de bloqueio químico contra o Aedes aegypti. 
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Para uma das cidades, Jaguariúna, a Sucen (Superintendência de Controle de Endemias), órgão 
estadual, prometeu fornecer os inseticidas Natular (em pastilhas) e o Limitor (granulado) até o 
final deste primeiro semestre de 2020, mas não definiu data. 
 
Em nota, o Ministério da Saúde confirmou que, desde maio de 2019, o Brasil está 
desabastecido do inseticida Malathion devido uma grande quantidade de produtos vencidos e 
com problemas de qualidade em razão de alterações químicas em sua formulação. 
 
Por conta deste problema, a Bayer, empresa produtora do produto, recolheu 105 mil litros 
vendidos ao Ministério da Saúde por meio da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). 
 
Dos 105 mil litros, já foram repostos pelo laboratório Bayer ao armazém do Ministério da Saúde 
25 mil litros, aptos para uso. Essa primeira remessa aprovada começou a ser distribuída aos 
estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Rio de Janeiro. 
 
Esses estados são prioritários, segundo a pasta, para recebimento do produto por 
apresentarem maior risco de casos, de acordo com os boletins de dengue, zika e chikungunya. 
Está prevista, ainda no mês de janeiro, a distribuição de aproximadamente 80 mil litros do 
inseticida Malathion. A pasta também adquiriu 300 mil litros de um novo produto adulticida 
(Cielo) que vai substituir o Malathion. A previsão de entrega deste produto é até fevereiro de 
2020. 
 
Além disso, o Ministério explicou que "é importante reforçar que o uso do adulticida é a última 
estratégia de enfrentamento ao problema da zika, dengue e chikungunya, visto que, nesta fase, 
o mosquito já atingiu a fase adulta. A medida mais eficaz é a eliminação de focos de 
multiplicação do mosquito (água parada), evitando que eles nasçam. Por isso, o envolvimento 
de todas as esferas do governo e da sociedade é fundamental". 
 
A SITUAÇÃO NA RMC 
Artur Nogueira - Não recebeu e não tem previsão. 

Campinas - Não recebeu e não tem previsão de entrega. 
 
Cosmópolis - De acordo com a Vigilância Epidemiológica, Cosmópolis não recebe o inseticida 
de combate à dengue há mais de um ano. Já o repasse do larvicida está normal. 
 
Holambra - O setor de vigilância da cidade informou que não recebe o inseticida do Ministério 
da Saúde para combate ao mosquito da dengue. Em nota, Holambra informou ainda que, 
quando necessário, o produto é adquirido pelo município. 
 
Hortolândia - A cidade disse está em falta há pelo menos quatro meses. "O produto deveria ter 
sido enviado, mas não tem previsão de recebimento", disse a assessoria do governo municipal. 
Por conta da situação, em novembro de 2019 a Prefeitura comprou um produto similar para 
conseguir prosseguir com o trabalho preventivo. 
 
Itatiba - A Prefeitura informou que o Ministério da Saúde não enviou repelentes para a cidade. 
 
Jaguariúna - A Prefeitura disse que não recebeu novo carregamento de inseticida, mas que 
ainda possui os produtos Sumilarv (comprado pela Prefeitura sob orientação da Sucen) e o 
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Natular, este último fornecido pela Sucen. Ela disse ainda que "a Sucen prometeu fornecer os 
inseticidas Natular (em pastilhas) e o Limitor (granulado) até o final deste primeiro semestre 
de 2020, mas não definiu data". 
 
Monte Mor - Não recebeu e não tem previsão. 
 
Nova Odessa - A cidade disse que "não recebeu o inseticida ao longo de 2019 inteiro". "Ele é 
entregue a nós pela Sucen de Campinas, mas não veio nada ano passado. O Ministério da 
Saúde não faz nenhum comunicado, no sentido de dar previsão de quando deve vir", disse o 
município por meio de assessoria de imprensa. 
 
Pedreira - A cidade informou que não tem mais inseticida, fez o pedido, mas não recebeu o 
produto. "A campanha de conscientização é feita pelos agentes através de folhetos 
informativos e equipes de cata bagulho", explicou. 
 
Santa Bárbara d'Oeste - A Secretaria de Saúde informou que não recebeu inseticida e que não 
há previsão de entrega por parte do Ministério da Saúde. 
 
Sumaré - A cidade disse que também está com falta do inseticida para combate ao mosquito 
da dengue, sem previsão de entrega pela Sucen. 
 
Valinhos - "O inseticida não tem sido enviado para Valinhos desde o último trimestre de 2019", 
informou a Prefeitura. A Administração disse ainda que "prepara uma licitação para adquirir o 
produto e manter o trabalho de combate ao mosquito transmissor da doença". 
 
CIDADES QUE NÃO FIZERAM O PEDIDO 
Americana - O Programa Municipal de Controle da Dengue informou que, por enquanto, o 
município não necessita de inseticida. No entanto, a cidade disse que entrará em contato com 
a Sucen para verificar a situação na região. 
 
Engenheiro Coelho - A cidade não está precisando no momento e não realizou o pedido para a 
Sucen. O malathion foi retirado do mercado e novo produto deve ser recebido no lugar, 
informou. 
 
Morungaba - Segundo o setor de Vigilância da Prefeitura, quando necessário, o serviço é 
solicitado por meio da Diretoria Regional de Saúde. 
 
Paulínia - A Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia informou que não recebeu pois não 
pediu, uma vez que, nos últimos meses, não houve necessidade de aplicação na cidade. 
 
Santo Antônio de Posse - Atualmente, a cidade não apresenta situação que indique a 
necessidade do uso do inseticida e, por isso, não fez o pedido. 
 
Vinhedo - O município disse que não tem indicação pra usar inseticida porque não teve grandes 
quantidades de casos concentrados pra indicar o uso da nebulização. 
 
NÃO INFORMOU 
Indaiatuba - A cidade não informou se recebeu o produto ou não. 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  27 

 

  

DATA:  
24/01/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO:  
DESCARTE 
PÁGINA: 5 
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DATA: 24/01/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PETROBRAS/ LAVA JATO  
PÁGINAS: 3 E 12 
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DATA: 18/01/2020  
VEÍCULO: TODO DIA  
ASSUNTO: ECONOMIA/PETROBRAS  
PÁGINA: 7  
 

 

 
 

 

 

 

 

DATA: 22/01/2020  
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DATA: 21/01/2020  
VEÍCULO: JORNALISMO DIFERENTE 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO  
LINK: https://jornalismodiferente.hotfix.cloud/noticia/231/transpetro-se-reune-com-secretarios-
de-paulinia.html 
 

TRANSPETRO se reúne com secretários de 
Paulínia 
Por Ellen Guimarães em 21/01/2020 às 20:56:34 

 

 
 
Representantes da TRANSPETRO, empresa de transportes e logística da Petrobras, estiveram reunidos com 
secretários municipais de Paulínia nesta segunda-feira, 20. 

Esdras Domingos, da área de Comunicação Social, apresentou dados sobre a empresa, os planos de ação em 
caso de emergência, as ações sociais realizadas nos locais onde a empresa atua e informou aos gestores 
municipais que hoje os gasodutos da empresa que cortam Paulínia, se encontram em área rural. 

Domingos também falou dos simulados que a TRANSPETRO participa sempre em conjunto com a REPLAN 
(Refinaria de Paulínia) e apoio da Prefeitura de Paulínia, com as respectivas secretarias. 

Encerrando a reunião Domingos pediu que a população paulinense que ao notar movimentações suspeitas em 
áreas próximas aos dutos da empresa, acione imediatamente o telefone de emergência da TRANSPETRO pelo 
número 168. 
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VEÍCULO: TODO DIA  
ASSUNTO: DEFESA CIVIL 
PÁGINA: 3 
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DATA: 23/01/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: VERBAS/ ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PÁGINA: 3 
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DATA:  
21/01/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO:  
BOLSA FAMÍLIA 
PÁGINA: 3 
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DATA: 20/01/2020  
VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS  
ASSUNTO: PONTE DO RIO ATIBAIA 
LINK: https://portalcbncampinas.com.br/2020/01/apos-cerca-de-uma-decada-ponte-estaiada-em-
paulinia-devera-sair-do-papel/ 
 

Ponte estaiada em Paulínia deve sair do papel 
 

 
Foto: Danilo Braga 

Depois de Campinas e Hortolândia, chegou a vez da cidade de Paulínia ganhar um ponte estaiada. 

Após uma espera de cerca de uma década, a ponte promete ligar os bairros João Aranha e Vila 

Monte Alegre. O prazo de apresentação de empresas interessadas venceu e dentro de 

aproximadamente 15 dias a Comissão de Licitação deverá abrir as propostas. 

Se tudo ocorrer dentro do previsto no edital publicado em dezembro do ano passado a empresa 

vencedora poderá ser conhecida em fevereiro. A ponte estaiada sobre o Rio Atibaia tem o objetivo 

de desafogar o trânsito intenso no Centro de Paulínia e facilitar o acesso ao bairro João Aranha. 

Reinaldo Teotônio, que trabalha num posto de combustível na Avenida João Aranha, explica a única 

ponte para ligar as duas regiões não está mais atendendo ao aumento da circulação de veículos. A 

moradora do bairro João Aranha, Fátima Fortunato,  comemorou a notícia, mas disse que só 

acredita quando ver o obra realmente começar. Em sete anos, esta é a quinta vez que a Prefeitura 

de Paulínia tenta contratar uma empresa para executar a obra. 
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DATA: 23/01/2020  
VEÍCULO: G1/ TV GLOBO  
ASSUNTO: LEGISLAÇÃO 
LINK: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/23/pacote-anticrime-entra-em-vigor-nesta-
quinta-veja-ponto-a-ponto-o-que-passa-a-valer.ghtml 
 

Pacote anticrime entra em vigor nesta quinta; veja ponto a 
ponto o que passa a valer 
 
Nova lei, sancionada em dezembro do ano passado, promove mudanças na legislação 
penal e processual penal. Juiz de garantias e outros três pontos estão suspensos por 
tempo indeterminado. 
 

Por Fernanda Vivas, TV Globo — Brasília 
23/01/2020 04h00   

 

 

Começa a valer, com restrições, a nova legislação do Pacote Anticrime 

 

O pacote anticrime, aprovado pelo Congresso e sancionado em dezembro pelo presidente 
Jair Bolsonaro, passa a valer a partir desta quinta-feira (23). A nova legislação altera 
dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções 
Penais. 
Entre as principais mudanças estão as novas regras para acordos de delação premiada, o 
novo critério para definir a legítima defesa e a previsão de prisão imediata após 
condenação pelo tribunal do júri. 
O pacote é resultado da reunião de propostas elaboradas pelo ministro da Justiça, Sergio 
Moro, e por uma comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
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Quatro dispositivos que fazem parte do pacote não terão aplicação imediata. Eles 
foram suspensos por tempo indeterminado pelo vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, 
relator de quatro ações sobre o tema. 
A suspensão vale até que o tema seja analisado no plenário do Supremo – a data desse 
julgamento ainda não foi marcada. 
Foram suspensos: 
 

 a criação do juiz de garantias, que atua apenas na fase de instrução do processo – diferente 
do juiz que vai atuar no julgamento propriamente dito; 

 novas regras para o arquivamento de inquéritos; 
 a ilegalidade de prisões, caso os detidos não passem pela audiência de custódia em até 24 

horas; 
 a proibição de que juízes decidam processos nos quais acessaram provas consideradas 

inadmissíveis. 
 
Veja o que estabelece a nova lei anticrime: 
 
Pena máxima de 40 anos de prisão 
Será maior o tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, ou seja, de 
prisão, de 30 para 40 anos. Mesmo que uma pessoa seja condenada por outros crimes, o 
prazo máximo de permanência na prisão será de 40 anos. 
 
Legítima defesa 
Agentes de segurança que previnem agressões ou risco de agressões de bandidos a 
reféns durante crimes poderão ser enquadrados no conceito de legítima defesa, ou seja, 
podem não responder por estas reações contra criminosos. 
Possibilidade de prisão de condenados depois de decisão do júri 
Depois de decisão do tribunal do júri, o cumprimento da pena passará a ser imediato para 
crimes com pena igual ou maior que 15 anos. O tribunal do júri, pela Constituição, julga 
crimes dolosos contra a vida - como, por exemplo, um homicídio, em que houve a intenção 
do criminoso de matar. 
 
Novas regras para progressão de regime 
A progressão de regime de cumprimento de pena (fechado, aberto, semiaberto) terá 
mudanças. Pelo texto, o condenado vai mudar do regime mais restrito para um mais 
brando de acordo com os percentuais de pena já cumpridos por ele e com o tipo de crime 
cometido – os percentuais vão variar de 16% (para o condenado por crime sem violência 
ou grave ameaça) até 70% da pena (para o condenado reincidente por crime hediondo ou 
equiparado com resultado morte). 
 
Mudanças nas regras para a liberdade condicional 
A lei criou mais um requisito para a concessão de liberdade condicional: para obter o 
benefício, o condenado não pode cometer falta grave nos últimos 12 meses. 
Proibição de 'saídão' para condenados por crime hediondo com morte 
O texto proíbe a saída temporária da prisão aos condenados por crime hediondo que 
resultaram em morte. A saída temporária é um benefício concedido a quem cumpre pena 
em regime semiaberto, em datas específicas. 
 
Mudanças nas regras para a delação premiada 
Começam a valer também as novas regras sobre a delação premiada (acordo em que o 
investigado se compromete a prestar informações em troca de uma punição menor). 
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A negociação para a delação premiada será sigilosa e terá, necessariamente, o 
acompanhamento do advogado do investigado. A delação poderá ser negada, por meio de 
decisão fundamentada. O texto estabelece ainda que, em todas as fases do processo, o 
réu delatado deve ter a oportunidade de se defender após o fim do prazo da manifestação 
do réu que delatou. No ano passado, o STF, por maioria de votos, entendeu que em ações 
penais envolvendo os dois tipos de acusados, quem foi delatado tem direito a apresentar 
suas alegações finais depois dos réus colaboradores. 
As negociações e a própria delação devem ser gravadas. Além disso, o texto impede que 
alguns procedimentos sejam realizados tendo apenas como base a delação: concessão de 
medidas cautelares, recebimento de denúncia ou decisão em sentença condenatória. 
A lei prevê também rescisão de acordos de delação já homologados em caso de omissão 
dolosa de informações por parte do acusado que delatou. 
 
Decisões colegiadas de juízes em casos envolvendo organizações criminosas 
A legislação amplia os crimes que podem ser julgados por Varas Criminais Colegiadas. A 
possibilidade de decisão colegiada já existia em lei, para o caso crimes de organizações 
criminosas. A nova redação prevê o uso deste recurso também no caso do crime de 
constituição de milícia e outras infrações penais conexas. 
 
Decisões colegiadas sobre presos em presídios federais 
Decisões judiciais sobre providências em relação a presos federais vão ser feitas por órgão 
colegiado de juízes: ou seja, decisões sobre transferência de presos, concessão ou 
rejeição de benefícios prisionais ou sanções ao detento poderão ser tomadas por um 
colegiado de juízes. 
 
Suspensão de prescrição da pena quando há recursos pendentes em tribunais 
superiores 
Passa a existir uma nova possibilidade de suspensão da prescrição de penas: quando 
houver recursos pendentes de julgamento em tribunais superiores. A prescrição ocorre 
quando termina o prazo para que a Justiça promova a punição contra um acusado de 
crime. Ela varia de acordo com o delito e a pena aplicada a ele, no caso concreto. Na 
prática, a mudança é para evitar que recursos ao STJ e ao STF sejam uma arma da defesa 
para protelar o fim do processo e para viabilizar a prescrição. 
 
Criação de Banco Nacional de Perfis Balísticos 
Será criado o Banco Nacional de Perfis Balísticos, que tem como objetivo cadastrar armas 
de fogo e armazenar dados relacionados a projéteis e de estojos de munição deflagrados 
por estas armas. 
 
Regras da cadeia de custódia 
O texto cria um conjunto de regras da chamada cadeia de custódia, que é o conjunto de 
ações para manter e documentar vestígios coletados em locais onde ocorreram crimes 
(objetos que fazem parte, por exemplo, do local onde ocorreu um homicídio). As regras vão 
disciplinar a atuação dos profissionais desde a coleta de material no local do crime até o 
seu descarte. 
Ampliação do tempo de permanência de presos perigosos em presídios federais 
Presos perigosos vão permanecer mais tempo em presídios federais. Até então, a lei que 
estava em vigor previa prazo máximo de 360 dias. A nova regra aumenta o período para 3 
anos, renováveis por iguais períodos, havendo solicitação motivada do juiz. 
Permissão para que estados e Distrito Federal construam presídios de segurança máxima 
Estados e Distrito Federal poderão construir presídios de segurança máxima ou adaptar as 
instalações já existentes ao regime de segurança máxima. 
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Criação do Banco de Dados Multibiométrico e de Impressões Digitais 
Será criado, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Nacional 
Multibiométrico e de Impressões Digitais. O Banco tem como objetivo armazenar dados de 
registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para 
subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. 
 
Regras para o 'informante do bem' 
Determina que a Administração Pública direta e indireta manterá ouvidorias para garantir 
que “qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração 
pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse 
público”. 
Estas pessoas, conhecidas como "informantes do bem", terão direito à preservação de sua 
identidade - que só poderá ser revelada em caso de "relevante interesse público ou 
interesse concreto para a apuração dos fatos". Além disso, o informante do bem terá 
proteção integral contra retaliações e será isento de responsabilidade civil ou penal em 
relação ao relato que fizer às autoridades. 
 
Confisco alargado de bens 
Estabelece o chamado “confisco alargado de bens”: nos casos de pena máxima maior que 
6 anos de prisão, a Justiça pode decretar a perda dos bens que são produtos do crime, ou 
seja, o que for correspondente à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e seu 
rendimento lícito. 
 
Acordo de não persecução penal antes da denúncia 
Traz as regras para o acordo de não persecução penal. Pelo texto, o Ministério Público 
pode propor o acordo, antes da denúncia, se o investigado tiver confessado a prática de 
um crime sem violência ou grave ameaça. A infração penal deve ter pena mínima menor 
que quatro anos. 
 
Acordo de não persecução penal em processos de tribunais superiores 
O acordo de não-persecução penal também poderá ser fechado em processos em 
tribunais superiores, como STJ e STF. As condições para este acordo serão as mesmas 
previstas para outras instâncias: o investigado precisa confessar o crime, que não pode ter 
sido cometido com violência ou grave ameaça. O delito deve ter pena mínima inferior a 
quatro anos. 
 
Uso de bens apreendidos por forças de segurança 
Tendo autorização da Justiça, as forças de segurança vão poder usar bens apreendidos de 
condenados no desempenho de suas atividades. Veículos e aeronaves apreendidas, por 
exemplo, poderão ser usadas no combate ao crime pelas polícias (civil, federal, rodoviária 
federal, entre outras), por agentes socioeducativos, Força Nacional de Segurança Pública 
e Instituto Geral de Perícia. 
Envio a museus de obras de arte e bens culturais apreendidos 
Em caso de apreensão e perda de obras de arte ou outros bens de valor cultural, se não 
houver vítima determinada, o patrimônio poderá ser destinado a museus públicos. 
 
Ampliação da pena por roubo com uso de arma branca ou de arma de uso restrito ou 
proibido 
O Código Penal estabelece pena de 4 a 10 anos para o crime de roubo. Agora, a lei passa 
a prever uma possibilidade de aumento de pena de 1/3 até a metade se o delito for 
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cometido com o uso de arma branca (facas, por exemplo). Já nos casos de uso de arma de 
fogo de uso restrito ou proibido, a pena será o dobro da prevista para o crime. 
 
Tipo de ação penal para crimes de estelionato e fraudes 
Em casos de crimes como estelionato e outras fraudes, a ação penal passa a depender de 
um aval da vítima para que o Ministério Público formalize a acusação na Justiça. Há 
exceções: MP poderá agir sem a representação se a vítima é a Administração Pública, 
criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos ou incapaz. 
 
Regras para o regime disciplinar diferenciado 
A lei amplia o prazo de duração do chamado Regime Disciplinar Diferenciado para os 
condenados. São submetidos ao RDD - que prevê cela individual, restrição de visitas e de 
banho de sol - aqueles condenados que cometem crime doloso na prisão ou que provocam 
tumultos dentro dos presídios. Agora, o detento poderá ficar no RDD por até dois anos, e 
não mais 360 dias, como então previsto na lei. As visitas também passam de semanais 
para quinzenais. Além disso, as comunicações do preso serão monitoradas e a 
correspondência poderá ser fiscalizada. 
 
Mudança no rol dos crimes hediondos 
A lei torna hediondo o homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. 
Também entram no rol destes tipos de crimes o roubo com restrição de liberdade, com 
emprego de arma de fogo, com resultado lesão corporal grave ou morte. Passam também 
a ser hediondos crimes como tráfico internacional de armas de fogo, comércio ilegal de 
armas de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Crimes hediondos 
são crimes graves, para os quais não pode haver fiança, anistia ou indulto. 
 
Infiltração de policiais em crimes de lavagem de dinheiro 
A lei permite a infiltração de agentes e a ação controlada na investigação de crimes de 
lavagem de dinheiro. A infiltração consiste em viabilizar que um agente disfarçado passe a 
fazer parte de uma organização criminosa, para obter informações que possam ser usadas 
em investigações. Já na ação controlada a polícia acompanha e observa as ações de 
organizações criminosas, sem agir imediatamente. Os policiais só entram em ação no 
momento mais adequado para obter provas e informações. 
 
Infiltração de policiais na internet 
Policiais poderão se infiltrar na internet para obter informações e provas contra 
organizações criminosas. A infiltração poderá ser autorizada por até seis meses. 
Renovações deste prazo podem ocorrer, desde que haja decisão judicial motivada e desde 
que o total do prazo não ultrapasse 720 dias. 
 
Recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública 
A lei amplia as fontes de recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP): o 
fundo passa a receber recursos de convênios, contratos e acordos; recursos do leilão de 
bens aprendidos; fianças quebradas ou perdidas. 
 
Mudanças nas regras para medidas cautelares 
As medidas cautelares (internação provisória, monitoramento eletrônico, proibição de 
contato com a vítima, entre outras) não poderão mais ser determinadas de ofício, ou seja, 
sem a provocação de outros agentes. Elas dependerão de pedido das partes no processo, 
solicitação do MP ou da polícia. O alvo da medida cautelar terá 5 dias para se manifestar 
sobre o pedido. 
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Mudança nas regras de prisão preventiva 
A lei estabelece que "não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade 
de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação 
criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”. 
O juiz não poderá mais decretar a prisão preventiva de ofício, ou seja, sem precisar de 
provocação de outros agentes. Agora, a prisão preventiva poderá ser decretada a 
requerimento do Ministério Público ou por representação da polícia. 
A prisão preventiva também passa a ser cabível quando houver "perigo gerado pelo estado 
de liberdade do imputado". Antes da nova lei, havia a possibilidade de se decretar esta 
modalidade de prisão para a "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando 
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Além disso, a decisão 
judicial que decretar a prisão preventiva deverá ser "motivada e fundamentada em receio 
de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a 
aplicação da medida adotada". 
A prisão preventiva deverá ser revisada a cada 90 dias. Ou seja, o órgão judicial que 
decretou deve analisar se ela deve ser mantida a cada 90 dias, e deve dar sua decisão de 
forma fundamentada. Se não o fizer, pode tornar a prisão ilegal. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 17 a 23/01/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

No Janeiro Branco, Câmara sedia filme e debate sobre saúde mental 
23 de janeiro de 2020  

A Secretaria Municipal de Saúde promove na próxima quinta (30/1), no Plenário da Câmara de 
Paulínia, sessão do filme “Divertida Mente”, com roda de conversa para crianças e pais/responsáveis 
discutirem a importância de se conhecer os sentimentos e as emoções. O evento terá início às 14h, é 
gratuito e faz parte da campanha Janeiro Branco […] 

 

 

Devolução de vale-transporte deve ser feita em até 5 dias úteis, diz empresa 
a Zé Coco 
22 de janeiro de 2020  

O vereador e vice-presidente da Câmara de Paulínia José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV) 
recebeu na tarde desta terça (21/01) resposta do oficio encaminhado por ele na última sexta-feira 
(17/1) à empresa Flama. Ele cobrou respostas quanto à devolução dos saldos dos cartões do vale-
transporte, após a mudança da empresa que presta os serviços do transporte público na cidade. […] 
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Fábia repassa verbas para brinquedos novos e inclusivos no Parque Zeca 
Malavazzi      21 de janeiro de 2020  

A Prefeitura de Paulínia está obrigada a aplicar R$ 60 mil em 2020 para tornar o playground do 
Parque Zeca Malavazzi mais inclusivo e seguro. A vereadora Fábia Ramalho (PMN) determinou que 
o dinheiro seja usado na compra de balanços, escorregador e gira-gira, assim como brinquedos 
adaptados às crianças com deficiência. […] 

 

Daniel Muller destina verbas para alas pediátrica e neonatal do Hospital de 
Paulínia          20 de janeiro de 2020  

O Hospital Municipal de Paulínia deve receber em 2020 novos materiais na ala pediátrica e neonatal. 
O vereador Daniel Muller (PL) determinou que a Prefeitura separe R$ 215,6 mil para comprar berços 
aquecidos, incubadoras e ressuscitador mecânico, entre outros equipamentos. […] 

 

Emendas impositivas de Marcelo Souza pretendem acabar com pombos em 
escola             20 de janeiro de 2020  

A infestação de pombos na escola municipal Elvira Cássia de Oliveira, no bairro São José II, fez o 
vereador Marcelo Souza (PRTB) determinar que a Prefeitura reserve cerca de R$ 35 mil em 2020 
para reformar o refeitório da instituição de ensino. […] 
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Zé Coco solicita informações da Flama quanto a devolução dos valores do 
vale transporte 
17 de janeiro de 2020  

As dificuldades que alguns usuários do sistema de transporte público de Paulínia estão tendo quanto 
ao reembolso de valores do saldo nos cartões de vale transporte pela antiga empresa concessionária 
que operava esse serviço na cidade, foi objeto de um ofício encaminhado pelo vice-presidente da 
Câmara José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV). […] 

 

Filhos da Fruta destina verba para laboratório de informática em escola 
17 de janeiro de 2020  

A escola Yolanda Tiziani Pazetti, no Jardim Monte Alegre III, deve receber R$ 137,5 mil neste ano 
para a instalação de um laboratório de informática. O destino da verba foi incluído na Lei 
Orçamentária Anual pelo vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB). […] 

 


