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DATA: 13/9/2019  
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DATA: 11/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: DU CAZELLATO REASSUME VEREANÇA  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/11/prefeito-eleito-reassume-cadeira-de-
vereador-ate-a-posse/ 

 

 

 

 
 
 

Prefeito eleito reassume cadeira de 
vereador até a posse 

 
Du Cazellato (PSDB) havia pedido licença do cargo para concorrer à 
eleição fora de época em Paulínia e o prazo de 30 dias terminou 

11 set 2019 – 20h19 

 
Du Cazellato (PSDB) retornou ao cargo de vereador na Câmara Municipal no último dia 9 (Foto: Divulgação) 

 

O prefeito eleito Du Cazellato (PSDB) reassumiu o cargo de vereador em Paulínia. Ele 
havia pedido licença de 30 dias para concorrer à eleição suplementar realizada no 1º de 
setembro na cidade e o prazo venceu no último dia 5. 

Du Cazellato voltou no dia 9 e informou que pretende cumprir seu mandato de vereador 
até que ocorra sua posse como prefeito de Paulínia, marcada para o próximo dia 7. Ele 
foi eleito para o mandato-tampão até o dia 31 de dezembro de 2020. 
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O tucano esclareceu que no dia 5 de agosto protocolou pedido de licença sem 
remuneração de 30 dias do cargo de vereador, seguindo o que consta no Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Paulínia, para disputar a eleição suplementar. 

Vencido o período, e como Du Cazellato não renovou o pedido, ele voltou 
automaticamente ao cargo no Legislativo. Com isso Marcelo Souza (PRTB) retornará para 
a suplência e somente reassumirá em definitivo a cadeira na Câmara após a posse do 
tucano. 

Du Cazellato adiantou que nesse período de menos de 30 dias que seguirá na Câmara 
não irá solicitar ao presidente do Legislativo em exercício, vereador Zé Coco (PV), que 
nomeie assessores para seu Gabinete na Casa de Leis. 

A assessoria do prefeito eleito informou que a manutenção da equipe de Marcelo Souza 
na Câmara de Paulínia durante o período em que ele estiver na suplência dependerá de 
Zé Coco. “Exonerações competem ao presidente”, justificou. 

A Presidência da Câmara informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que os 
assessores do, agora, suplente de vereador Marcelo Souza não foram exonerados de seus 
cargos no Legislativo paulinense. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  6 

 

 

DATA: 13/9/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: DU CAZELLATO REASSUME VEREANÇA  
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DATA: 10/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: DU CAZELLATO REASSUME VEREANÇA 
PÁGINA: A6 

DATA: 13/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: DU CAZELLATO REASSUME VEREANÇA 
PÁGINA: A6 
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TSE divulga prestação de contas de 
candidatos à eleição suplementar 
 
Números disponíveis revelam valores arrecadados e quantias gastas 
pelas chapas que concorreram ao mandato-tampão em Paulínia 

11 set 2019 – 14h35 

 
Prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), localizado em Brasília, no Distrito Federal (Foto: Agência Brasil) 

 
A prestação de contas dos candidatos que disputaram a eleição suplementar 
de Paulínia, no último dia 1º de setembro, começou a ser divulgada nesta 
quarta-feira (11) na página da internet do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Até as 14h35, havia informações referentes às campanhas de Du Cazellato 
(PSDB), eleito prefeito; e Nani Moura (MDB), segunda colocada. 
 
Juntos os dois candidatos a prefeito gastaram cerca de R$ 900 mil em pouco 
menos de um mês de campanha eleitoral em Paulínia:  

DATA: 11/9/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ GASTOS DE CAMPANHA  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/11/tse-divulga-prestacao-de-contas-de-
candidatos-a-eleicao-suplementar/ 
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Du Cazellato, R$ 448.900,0; e Nani Moura, R$ 444.225,78. A maior despesa 
de ambos os políticos se refere a pagamentos de pessoal, aproximadamente 
R$ 250 mil, ao todo. 
No ranking de doadores, aparece em primeiro lugar a quantia de R$ 40 mil 
para a campanha de Du Cazellato. Já Nani Moura conseguiu de um único CPF 
o valor de R$ 350 mil para financiar sua corrida à Prefeitura. Os dois 
candidatos contaram com um total de recursos recebidos de quase R$ 1 
milhão. 
 

Confira aqui a prestação de contas dos candidatos. 
 

O Diretório do PT de Paulínia informou nesta quarta-feira que entregou às 
Justiça Eleitoral a prestação de contas de seu candidato Custódio Campos na 
eleição suplementar. Os dados ainda não estão disponíveis no site do TSE, 
assim como os de Ângela Duarte (PRTB); Capitão Cambuí (PSL); Coronel 
Furtado (PSC); Loira (DC); Marcelo Barros (PSOL); e Tuta Bosco (PPS). 
 
O prazo para apresentação das contas termina nesta quarta-feira. Assim que 
o TSE divulgar os números faltantes, o portal Paulínia 24 Horas 
Notícia atualizará a informação com o link correspondente a cada candidato. 
Quem não prestar contas fica impedido de obter certidão de quitação eleitoral 
e participar de novos pleitos. 
 
No último dia 1º, Du Cazellato foi eleito prefeito para o mandato-tampão que 
vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Ao lado de seu vice, Sargento Camargo 
(PL), obteve 13.119 votos. Em segundo lugar ficou Nani Moura, com 11.211; 
e em terceiro, Tuta Bosco, 9.485. Brancos, nulos e ausentes somaram 
24.515. Ele toma posse no próximo dia 7. 
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POLÍTICA 

Sete candidatos gastaram quase R$ 2 milhões na campanha 
Da Redação 
12/09/2019 23:09:34 

 

 

A campanha de Tuta Bosco, terceiro colocado na disputa, foi a mais cara até agora 

O dinheiro foi doado por pessoas físicas, partidos políticos ou pelos próprios candidatos; veja 

resumo das contas prestadas 
 

As prestações de contas de sete dos noves candidatos que concorreram à primeira eleição suplementar de 
Paulínia, dia 1º de setembro, já estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até a 
publicação desta matéria os gastos de campanha dos ex-candidatos Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), 
e Ronaldo Pontes Furtado, o Coronel Furtado (PSC), ainda não haviam sido disponibilizados pelo TSE.  
 

O prazo para apresentação da contabilidade eleitoral terminou nesta quarta-feira (11), e a juíza eleitoral de 
Paulínia, Marta Brandão Pistelli, deverá julgar as contas de campanha do prefeito eleito, Ednilson 
Cazellato, o Du Cazellato (PSDB), até o dia 1º de outubro, conforme Resolução TRE-SP 474/2019. A 
diplomação e posse de Cazellato estão previstas para os dias 4 e 7 de outubro, respectivamente.  

DATA: 12/9/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ GASTOS DE CAMPANHA  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2422 
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Entre doações de pessoas físicas, dos próprios candidatos, ou de seus respectivos partidos, as 
campanhas de Angela Durate (PRTB), Capitão Cambuí (PSL), Custódio Campos (PT), Du 
Cazellato (PSDB), Marcelo Barros (PSOL), Nani Moura (MDB) e Tuta (Cidadania) receberam, em dinheiro, um 
total de R$ 1.995.419,24 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais, e 
vinte e quatro centavos), e gastaram R$ 1.983.415,80? (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, 
quatrocentos e quinze reais, e oitenta centavos). Por lei, as sobras de campanha vão para o fundo partidário.  
 

De acordo com os dados disponibilizados pelo TSE, duas prestações de contas fecharam com dívidas de 
campanha: a do Capitão Cambuí fechou negativa em R$ 224.476,79 (duzentos e vinte e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais, e setenta e nove centavos), e, a de Tuta em R$ 2.638,00 (dois mil 
seiscentos e trinta e oito reais).  
 

Confira abaixo um resumo das contas apresentadas. 
 

Du Cazellato (PSDB) – Prefeito Eleito 
 

Doações em dinheiro de pessoas físicas: R$ 448.900,00 
Recursos estimáveis em dinheiro (doação de bens ou serviços): R$ 22.400,00 
Recursos próprios – R$ 0,00 
Despesas contratadas: R$ 448.900,00 
Despesas pagas: R$ 448.900,00 
Sobra de campanha: R$ 0,00 
 

O advogado Flávio Eduardo de Oliveira Martins, do escritório Flávio Martins Advogados Associados, de 
Paulínia, foi o maior doador da campanha tucana, com R$ 40 mil. Em segundo e terceiro lugares, com R$ 35 
mil e 30 mil doados, respectivamente, aparecem os empresários Cesar Henrique Affonso Ward, dono da 
Faw Transportes e Logística Ltda., no bairro Cascata, e Marco Antonio Menegon, da Tag Incorporadora e 
Construtora, TAG Sumaré Transportes Ltda., nas cidades de Rafard e Sumaré, respectivamente.  
 

O vereador Fábio Valadão (PRTB) e Karoline Ferreira Valadão Nasário, irmã do parlamentar, também 
doaram para a campanha de Cazellato - Valadão R$ 12 mil, e Karoline R$ 7 mil. A futura primeira-
dama Fernanda Devitte Penteado Cazellato contribuiu com R$ 14 mil.  
 
Angela Duarte (PRTB) 
 

Doações em dinheiro de pessoas físicas: R$ 3.648,00 
Recursos estimáveis em dinheiro (doação de bens ou serviços): R$ 6.589,00 
Recursos próprios – R$ 0,00 
Despesas contratadas: R$ 3.614,00  
Despesas pagas: R$ 3.614,00 
Sobra de campanha: R$ 34,00 
 

O maior doador da campanha do PRTB foi o diretório nacional do partido, com R$ 5.640,00 em santinhos, 
cartões, preguinhas, adesivos para carro e elaboração da prestação de contas.  Maurício Moreira da Silva e 
Sandra Miranda Goraieb foram os que mais doaram em dinheiro –R$ 1.500,00 e R$ 1.148,00, 
respectivamente. 
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Capitão Cambuí (PSL) 
 

Doações em dinheiro pessoas físicas: R$ 0,00 
Recursos estimáveis em dinheiro (doação de bens ou serviços): R$ 0,00 
Recursos próprios do candidato – R$ 0,00 
Doação do diretório nacional do PSL: R$ 250.000,00 
Despesas contratadas: R$ 474.476,79 
Despesas pagas: R$ 250.000,00 
Sobra de campanha: R$ 0,00 
Dívida de campanha: R$ 224.476,79 
 

A campanha do PSL foi financiada exclusivamente pelo diretório nacional do partido. O Correio solicitou ao 
advogado Diogo Passos Fernandes, representante do ex-candidato Cambuí, um posicionamento sobre a 
dívida de campanha, mas até a publicação desta matéria não obtivemos resposta. 
 
Custódio Campos (PT) 
 

Doações em dinheiro pessoas físicas: R$ 19.650,00 
Recursos estimáveis em dinheiro (doação de bens ou serviços): R$ 5.250,00 
Recursos próprios do candidato – R$ 7.571,29 
Doação do diretório nacional do PT: R$ 50.000,00 
Despesas contratadas: R$ 77.209,11 
Despesas pagas: R$ 77.209,11 
Sobra de campanha: R$ 12,18 
 

O diretório nacional do PT financiou a maior parte (60,63%) dos custos da campanha para prefeito do ex-
vereador. O segundo maior doador foi o próprio candidato, e Vagna Braga Fernandes, com R$ 6 mil, a 
terceira no ranking de doações em dinheiro.  
 
Marcelo Barros (PSOL) 
 

Doações em dinheiro pessoas físicas: R$ 1.040,00 
Recursos estimáveis em dinheiro (doação de bens ou serviços): R$ 4.129,00 
Recursos próprios do candidato – R$ 0,00 
Doação do diretório nacional do PSOL: R$ 2.229,00 
Despesas contratadas: R$ 1.004,10 
Despesas pagas: R$ 1.004,10 
Sobra de campanha: R$ 35,90 
 

O maior doador da campanha do PSOL foi o diretório nacional do partido, com R$ 2.229,00 em 
panfletos.  Mariana Conti Takahashi e Marlene Matiolli foram as que mais doaram em dinheiro – R$ 500,00 
e R$ 200,00, respectivamente. 
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Nani Moura (MDB) 
 

Doações em dinheiro pessoas físicas: R$ 448.809,85 
Recursos estimáveis em dinheiro (doação de bens ou serviços): R$ 24.501,00 
Recursos próprios do candidato – R$ 0,00 
Despesas contratadas: R$ 444.225,78 
Despesas pagas: R$ 444.225,78 
Sobra de campanha: R$ 4.584,07 
 

Do total arrecadado em dinheiro pela campanha emedebista, R$ 350 mil foram doados pelo 
empresário Inácio Alves dos Santos, dono de várias empresas do ramo imobiliário e ex-dono do Bingo 
Visconde, que funcionava na no Centro de Campinas. Fabrício Candido Maia e Juliana de Figueiredo T. P. 
Berenguel foram o segundo e terceiros maiores doadores em dinheiro, com R$ 30 mil e R$ 15 mil, 
respectivamente.  
 

O ex-prefeito Edson Moura, marido da candidata, também figura entre os doadores com R$ 2.677,00. O 
diretório nacional do MDB não doou para a campanha de Nani Moura, segunda colocada na disputa, com 
mais de 11 mil votos.  
 
Tuta (Cidadania) 
 

Doações em dinheiro pessoas físicas: R$ 430.550,00 
Recursos estimáveis em dinheiro (doação de bens ou serviços): R$ 17.550,00 
Recursos próprios do candidato – R$ 105.250,00 
Doação do diretório nacional do Cidadania: R$ 230.000,00 
Despesas contratadas: R$ 761.100,81 
Despesas pagas: R$ 758.462,81 
Sobra de campanha: R$ 7.337,19 
Dívida de Campanha: R$ 2.638,00 
 

O diretório nacional do Cidadania (antigo PPS – Partido Popular Socialista) doou a maior parte do dinheiro 
arrecadado pela campanha do empresário Ademir Antonio Bosco, o Tuta. Na sequência aparece a 
empresária no ramo de postos de gasolina Maria Fernanda Candelária Miziara Rodrigues, com R$ 120 mil 
doados. Em terceiro e quarto lugares aparecem Tuta e seu ex-candidato a vice-prefeito, Gustavo Yatecola, 
com R$ 65 mil e R$ 40.250,00, respectivamente.  
 
Foto: Reprodução/Facebook 
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DATA: 12/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ GASTOS DE CAMPANHA  
PÁGINA: A6 

DATA: 13/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ GASTOS DE CAMPANHA  
PÁGINA: A6 
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DATA: 13/9/2019 | VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: FILIAÇÃO PARTIDÁRIA  
PÁGINA: 4  
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DATA: 9/9/2019 | VEÍCULO: A CIDADEON  
ASSUNTO: NOVA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://www.acidadeon.com/campinas/politica/NOT,0,0,1445670,du+cazellato+fala+sobre+ 
seus+planos+para+paulinia.aspx  

 
 
 
 
 

Du Cazellato fala sobre seus planos para Paulínia 

Segundona conversou com o prefeito eleito para governar a cidade por 14 meses 
após série de trocas na administração 
 

Da Redação | ACidadeON Campinas 9/9/2019 12:35 

 

 
Segundona recebe o prefeito eleito de Paulínia Du Cazellato (Foto: Renan Lopes/ACidade ON Campinas) 

 
O Segundona, programa de entrevistas do ACidade ON, entrevista nesta segunda-feira (9) Du Cazellato 
(PSDB), eleito prefeito de Paulínia na eleição suplementar realizada no último dia 1° de setembro.  
Cazellato é vereador e vai assumir a administração a partir de 1° de outubro, para um mandato de 14 
meses. Ele será o quarto chefe do Executivo de Paulínia desde 2017.  
 

A cidade vive uma instabilidade política que começou com a cassação do prefeito eleito Dixon Carvalho. 
O próprio Cazellato assumiu o governo por 76 dias, em novembro do ano passado, até que a Justiça 

decidiu empossar Antônio Ferrari, o Loira.  
 

Na entrevista, Du Cazellato falou que vai priorizar a gestão da Saúde, disse que já tem acordos 

costurados com o governador João Doria, que é do seu partido, e negou que haja um racha entre os 
tucanos na cidade.    
 

Confira a entrevista completa no vídeo. 
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DATA:  
13/9/2019  
VEÍCULO: 
JORNAL DE 
PAULÍNIA 
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ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL 
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https://www.zatum.com.br/noticia/612/estudantes-de-paulinia-participam-de-simulacao-da-onu 
 
 
 
 
 
 

Loira tirou ponte da gaveta e Cazellato 
promete começar obra em janeiro 
 

Da Redação - 09/09/2019 - 19:09:16 

 
Projeto da ponte foi retomado em maio e, segundo secretário, está bem adiantado 

 

Prefeito interino determinou R$ 31 milhões do Orçamento 2020 para o início 
da 1ª etapa da ponte, que tem custo total estimado em R$ 60 milhões 
 

Prometida pela maioria dos candidatos que disputaram as últimas cinco eleições municipais, bem como 
a suplementar de domingo (1/9), a construção da ponte sobre o Rio Atibaia será iniciada no começo 
de janeiro do próximo ano, segundo compromisso assumido recém-eleito Prefeito de 
Paulínia, Ednilson Cazellato, o Du Cazellato (PSDB).  
 
Procurado pelo Correio, o atual secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Leonardo Viu 
Torres, falou sobre a obra que promete acabar com os congestionamentos registrados no trânsito da 

DATA: 9/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: TRÂNSITO/ PONTE DO RIO ATIBAIA  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2421 
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cidade, durante os chamados horários de pico. No último dia 30, o atual prefeito interino Antonio 
Miguel Ferrari, o Loira (DC), autorizou a abertura do processo licitatório da obra. 
 
Segundo Torres, assim que assumiu a pasta de Obras, em maio passado, ele colocou em prática a 
determinação do prefeito Loira de desengavetar e dar sequência ao projeto da ponte. “O processo de 
licitação da ponte ficou engavetado durante todo o governo Dixon (Carvalho), que também não pagou 
a empresa que fez o projeto da obra”, ressaltou. As contratações do projeto da ponte, e dos estudos 
necessários para a obtenção das licenças exigidas pela Cetesb – Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI), Licença de Operação (LP) e Licença Ambiental (LA) -  foram realizadas na gestão do 
ex-prefeito José Pavan Junior (PSDB).  
 
 “Pagamos a empresa que fez o projeto, e, contratamos outra para realizar os estudos (exigidos pela 
Cetesb) que faltavam, dentre eles, o de impacto na vizinhança e ruídos, bem como atualizar outros que 
já estavam prontos, como o de fauna e flora, por exemplo”, afirmou Torres.  
 
De acordo com o secretário, o custo total da obra está estimado em R$ 60 milhões. “O prazo normal 
para construção da ponte seria de 15 (quinze) meses, no entanto, o município não tem capacidade 
financeira para concluí-la dentro desse tempo. Então, possivelmente, ela deverá estar pronta em dois 
anos”, disse ele. Segundo Torres, o prefeito Loira (DC) está destinando R$ 31 milhões do Orçamento 
Municipal 2020 para o início da primeira etapa da ponte. 
 
O secretário de Obras afirmou ainda que “as áreas por onde a ponte deverá passar já foram todas 
desapropriadas” pela prefeitura. O termo de referência da obra também já está pronto, segundo 
ele.  “Com base no termo de referência, a Secretaria de Administração elabora o edital da licitação e, 
depois, encaminha para análise da Procuradoria Jurídica do Município”, explicou. Sexta-feira (30/08), 
a prefeitura divulgou em sua página virtual que o edital da ponte será publicado “nos próximos dias”.  
 
Perguntado se o prefeito eleito, Du Cazellato (PSDB), conseguirá cumprir o compromisso de iniciar a 
construção da ponte três meses após tomar posse, Torres respondeu “graças ao empenho do prefeito 
Loira e das secretarias envolvidas no projeto, é bem provável que sim, pois, tudo já está bem 
adiantado”.  
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Prestes a deixar a Prefeitura, Loira realiza audiência 
pública do Transporte Coletivo 
 
 

Por  Redação 

Há dois anos, empresa responsável pelo serviço atua em Paulínia através de contratos 
emergenciais 

 
No dia 27 de setembro, faltando 11 dias para deixar o comando da Prefeitura de Paulínia, o 

prefeito interino Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), vai realizar a Audiência Pública do 

Transporte Coletivo Urbano de Paulínia. O objetivo é apresentar as linhas gerais e refazer a 

concorrência do transporte coletivo municipal por ônibus, que há 2 anos vem sendo feito 

por meio de contratos emergenciais. 

O encontro está marcado para o dia 27 de setembro, a partir das 19 horas, na Sala de 

Imprensa do Paço Municipal e é aberto à toda população. 

Atualmente, a Viação Flama Transportes, Turismo e Locação, do grupo Passaredo, é a 

empresa contratada emergencialmente para operar o serviço de transporte público de 

passageiros até a conclusão da licitação regular.  De acordo com informações do Portal da 

Transparência, o contrato atual estabelece que o teto de repasse da Prefeitura à Flama seja 

de até R$ 8.594.929,80, o que corresponde ao subsídio da tarifa de R$ 1,85 pago pela 

Prefeitura à empresa para a manutenção do preço da passagem a R$ 1 aos usuários. 

Conforme último edital publicado no site da prefeitura, Paulínia possui a média de 780 mil 

passageiros/mês. A atual administração não informou a quantidade de linhas disponíveis 

aos usuários e nem deu detalhes sobre a nova licitação. 

DATA: 6/9/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: TRANSPORTE/ AUDIÊNCIA PÚBLICA  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prestes-a-deixar-a-prefeitura-loira-realiza-audiencia-
publica-do-transporte-coletivo/ 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Prefeitura realiza audiência pública sobre nova licitação do transporte 
DATA: 10/9/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS  |  PÁGINA:  
http://paulinianews.com.br/2019/09/10/prefeitura-realiza-audiencia-publica-sobre-nova-licitacao-do-
transporte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 10/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: TRANSPORTE/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: A6 
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DATA: 9/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: TRÂNSITO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/09/funcionamento-de-semaforo-na-
rotatoria-do-fontanario-dura-duas-horas/ 

 

 
 
 
 
 

Funcionamento de semáforo na rotatória do 
Fontanário dura duas horas 
Prefeitura de Paulínia ligou equipamento por volta das 10h e o desligou 
novamente pouco depois do meio-dia para reavaliação da medida 

9 set 2019 – 15h41 

 

Semáforo na rotatória do Fontanário logo após ser ligado pela Prefeitura de Paulínia (Foto: Divulgação) 

 
Durou pouco mais de duas horas o funcionamento do semáforo instalado no final do mês na rotatória 
do Fontanário, em Paulínia. O equipamento entrou em operação por volta das 10h desta segunda-feira 
(9) e foi desligado após as 12h. 
 
Logo depois de ligar o semáforo, a Prefeitura de Paulínia informou que registrou algumas reclamações 
de motoristas. Entretanto, considerou normal a situação até as pessoas se acostumarem com o novo 
equipamento. 
 
“Dentro de alguns dias teremos o retorno esperado que é a redução de cerca de 50% do tempo para 
passar pela rotatória”, avaliou a Prefeitura, para, logo em seguida, informar que o semáforo do 
Fontanário havia sido desligado. 
 
“A operação está suspensa”, destacou a Prefeitura, por meio de sua assessoria de imprensa. “A 
instalação do semáforo na rotatória vai ser reavaliada.” Não foi informada uma data para a conclusão 
dessa nova análise. 
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Carros ficaram represados nas avenidas José Paulino e Paulista após semáforo ser ligado (Foto: Divulgação) 
 
Nessas cerca de duas horas de funcionamento do semáforo, motoristas reclamaram do represamento 
de veículos na região da rotatória e fizeram vídeos denunciando a situação. “Agora o horário de pico 
vai ser o dia inteiro”, reclamou um deles. 
 
O semáforo está instalado na pista da Avenida José Paulino, em direção à região do João Aranha, antes 
da primeira saída da rotatória que dá acesso à Avenida Paulista e à via que passa no Portal Colonial. 
 

 
Trânsito congestiona na Avenida Paulista na pista em direção ao Centro com novo semáforo (Foto: Divulgação) 
 
Aquele local, assim como toda a região central, é conhecido pelos congestionamentos diários, 
principalmente, no horário de pico das 17h às 19h. A ideia da Administração era minimizar o problema 
na área. 
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DATA: 13/9/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ DENGUE 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA DE CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 13/9/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO 
PÁGINA: 10 
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Paulínia confirma sétimo caso de sarampo em 2019 
 
Paciente é uma mulher 29 anos, moradora do bairro Morumbi, que passa bem. Região 
de Campinas contabiliza 83 registros da doença. 
 

Por G1 Campinas e Região 

10/09/2019 15h45  Atualizado há 19 minutos 
 

Região de 
Campinas contabiliza 83 casos de sarampo — Foto: Reprodução/EPTV 

A Prefeitura de Paulínia (SP) confirmou, na tarde desta terça-feira (10), o sétimo 
caso de sarampo no município. De acordo com a Prefeitura, a paciente é uma 
mulher de 29 anos, moradora do bairro Morumbi. Ela não está internada e passa 
bem. 
O município ainda tem outros dez casos em investigação. A região de Campinas 
agora contabiliza 83 casos de sarampo. Veja abaixo os números por cidade. 
 
Americana: 1 
Artur Nogueira: 1 
Campinas: 37 
Hortolândia: 4 
Indaiatuba: 5 

DATA: 10/9/2019  
VEÍCULO: G1  
ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/10/paulinia-confirma-
setimo-caso-de-sarampo-em-2019.ghtml 



   RESUMO DA SEMANA  |  26 

 

 

Itapira: 2 
Jaguariúna: 2 
Louveira: 5 
Mogi Guaçu: 1 
Mogi Mirim: 1 
Monte Mor: 1 
Paulínia: 7 
Socorro: 1 
Sumaré: 4 
Valinhos: 4 
Vinhedo: 7 

Sintomas 
febre alta; 
dor de cabeça; 
manchas avermelhadas na pele; 
tosse; 
coriza; 
conjuntivite. 

 
 

 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

RMC confirma 91 casos de sarampo 
DATA: 13/9/2019 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2019/09/campinas_e_rmc/864587-rmc-confirma-91-casos-de-
sarampo.html# 

 

Casos de sarampo crescem mais 21,2% 
DATA: 12/9/2019 | VEÍCULO: TODO DIA  |  PÁGINA:  
https://tododia.com.br/cidades/casos-de-sarampo-crescem-mais-212/ 

 

Cidades da região chegam a 17 casos de sarampo confirmados neste ano 
DATA: 11/9/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL| | PÁGINA:  
http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=14741 
 

7º caso de sarampo é confirmado em Paulínia 
DATA: 10/9/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/7o-caso-de-sarampo-e-confirmado-em-paulinia/ 
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DATA: 13/9/2019 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA | ASSUNTO: GREVE DOS CORREIOS | PÁGINA: 7 
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DATA: 11/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: POLÍTICA  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/11/assembleia-legislativa-de-sao-paulo-aprova-
extincao-da-dersa/ 

 
 
 
 
 

Assembleia Legislativa de São Paulo aprova extinção da Dersa 
 

Órgão estadual esteve envolvido em casos de corrupção em obras viárias e do 
Rodoanel; foram 64 votos a favor, 15 contra e duas abstenções 

11 set 2019 – 5h30 

 
Deputados durante votação do projeto no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Foto: Divulgação) 

AAssembleia Legislativa de São Paulo aprovou na noite desta terça-feira (10) a extinção da 
Empresa de Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) por 64 votos a favor e 15 contra, além de duas 
abstenções. Gestores do órgão estiveram envolvidos em casos de corrupção nos governos do PSDB 
em obras viárias e do Rodoanel. 

O Projeto de Lei 727/2019, aprovado pela Alesp, é de autoria do governador João Doria (PSDB). 
Agora, o texto segue para o gabinete do governador para sanção ou veto. A proposta prevê que as 
atividades de interesse público não sejam paralisadas devendo passar a ser realizadas por outras 
entidades. 

A extinção da Dersa era uma das prioridades de Doria, que teve como primeira medida de seu 
mandato, no dia 1º de janeiro deste ano, a assinatura de um projeto de lei que permitia ao governo do 
estado extinguir, fundir ou incorporar diversas empresas estatais, incluindo a Dersa. No entanto, a 
Dersa foi retirada da pauta e voltou a ser discutida no segundo semestre. 
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A deputada Carla Morando (PSDB) foi favorável à aprovação do texto e aposta nas concessões da 
nova gestão estadual.  

“A Dersa foi muito boa enquanto ela existiu, mas agora é um novo modelo, que são as 
concessões”, afirmou. A companhia é responsável por operar os terminais intermodais no Estado. 

Para o deputado Carlos Giannazi (PSOL), contrário à extinção, esse projeto significa a entrega de 
um patrimônio público importante em um momento em que a Dersa está sendo investigada. “Nós 
queremos instaurar a CPI, então é um absurdo privatizar justamente agora”. 
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DATA: 13/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: DIREITO/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/13/terceira-conferencia-magna-de-direito-
ocorre-nesta-sexta-em-paulinia/ 

 

 

 

 

[Debate] 
Terceira Conferência Magna de Direito ocorre nesta sexta em 
Paulínia 
Participam o ministro do STF Luiz Fux; o procurador-geral do Estado, Gianpaolo 
Smanio; e o secretário da Justiça e Cidadania, Paulo Mascaretti 

13 set 2019 – 5h30 

 
Ministro Luiz Fux; procurador-geral Gianpaolo Smanio; e secretário da Justiça e Cidadania, Mascaretti (Fotos: 
Divulgação) 

Paulínia recebe nesta sexta-feira (13) a “3ª Conferência Magna de Direito”, das 8h às 18h, no 
Theatro Municipal “Paulo Gracindo”. Considerada um dos principais eventos de Direito do País, 
trará a cidade nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux; o procurador-
geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio; e o secretário estadual da Justiça 
e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti. 

Fux, Samanio e Mascaretti vão participar do evento organizado pela Escola Superior de Direito 
(ESD), da Unità Faculdade, e tratarão do tema “O futuro do Direito na década 2020-2030”. A 
conferência promete reunir, além de autoridades do setor, advogados, bacharéis, estudantes e demais 
interessados em Direito. As vagas são limitadas. Mais informações no site da “3ª Conferência Magna 
de Direito”. O Theatro Municipal de Paulínia “Paulo Gracindo” fica na Avenida Prefeito José 
Lozano Araújo, 1.551, no Parque Brasil, 500. 

As palestras, discussões e atividades promovidas pela Unità Faculdade e suas escolas de Negócios, 
Direito e Educação começaram nesta quinta (12) e vão até sábado (14). São três eventos sobre temas 
de cada uma das áreas, com a presença de especialistas.  
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“As empresas e os profissionais de todos os setores precisam acompanhar a evolução tecnológica”, 
disse o diretor da Unità, Márcio Chaib. “E se atualizar e debater sobre futuro, tendências e inovação 
é o primeiro passo para ganhar relevância do mercado competitivo.” 

Nesta quinta (12), o “Future, Trends & Innovation – Summit’19”, realizado pela Inova Business 
School, a escola de Negócios da Unità, discutiu negócios, carreira e gestão. Um dos especialistas 
palestrantes foi José Salibi Neto, fundador da HSM e autor do best-seller “Gestão do Amanhã”, que 
trata sobre futuro do trabalho, habilidades e competências do profissional do futuro, educação 
continuada e liderança na 4ª Revolução Industrial. 

As atividades no Theatro Municipal serão encerradas neste sábado com a realização do “3º 
Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação”, das 8h às 18h. O evento que discutirá 
temas referentes ao futuro da educação e práticas inovadoras, por meio de palestras, debates e 
atividades, traz especialistas, como o professor José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, de 
Portugal. Ele vai falar sobre a educação na década de 2020-2030. 

Realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação de Educadores (IBFE) – escola de Educação da 
Unità, o congresso é voltado a educadores, gestores educacionais, docentes e estudantes 
universitários de cursos de graduação e pós-graduação em educação. Mais informações sobre o 
evento, programação, vagas e inscrições podem ser obtidas no site “3º Congresso Brasileiro de 
Tendências e Inovação na Educação”. 

 

 

  

 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Ministro do STF, Luiz Fux, vem à Paulínia para a III Conferência Magna de 
Direito 
DATA: 11/9/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/ministro-do-stf-luiz-fux-vem-a-paulinia-para-a-iii-conferencia-magna-de-
direito/ 

 

Unità Faculdade promove eventos nas áreas de Negócios, Direito e 
Educação no Theatro de Paulínia 
DATA: 10/9/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS  |  PÁGINA:  
http://paulinianews.com.br/2019/09/10/unita-faculdade-promove-eventos-nas-areas-de-negocios-direito-e-
educacao-no-theatro-de-paulinia/ 
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DATA: 
12/9/2019 
VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO: 
RMC/ 
MANANCIAIS  
PÁGINA:  
8, COM 
CHAMADA  
NA CAPA 
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Prefeitura promove festival 
paralímpico no dia 17 de setembro 

12:24 

 

 

De 16 a 20 de setembro acontece a X Semana Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência, 

organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No dia 17 um festival 

paralímpico promete agitar a cidade. Cerca de 250 alunos das 15 escolas municipais e das escolas de 

educação especial deverão participar de provas adaptadas de atletismo com o objetivo de estimular o 

esporte entre as crianças com algum tipo de deficiência e, assim, descobrir talentos paulinenses. 

 

Além do festival, a semana conta com palestras, exposições, caminhada, apresentações culturais e 

visita a museu de São Paulo. Tudo é gratuito e aberto para participação da comunidade. 

 

DATA: 9/9/2019  
VEÍCULO: BLOG PAULINIAONLINE  
ASSUNTO: ESPORTE/ PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
PÁGINA: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/09/prefeitura-promove-festival-
paralimpico.html 
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A Secretaria de Educação afirma que as 15 escolas municipais de ensino municipal participam da 

iniciativa, identificando as crianças com deficiência que queiram participar das provas.  

Além delas, as escolas especiais Escola Luz, Arca dos Sonhos, Vida em Movimento e APAE 

(Associação de Pais e Amigos do Excepcional) também matricularam os paratletas com diferentes 

tipos de deficiência física e mental. 

 

“Nos organizamos com o objetivo de promover a prática esportiva, que reflete diretamente na 

qualidade de vida de todos, estimulando a superação e despertando o desejo das competições 

paralímpicas nas crianças e jovens. Temos certeza que dessa ação sairão grandes talentos do esporte 

paulinense”, reforça o secretário da pasta, Wislaldo Queiroz. 

 

O prefeito Antonio Miguel Ferrari, o Loira fala da importância da conscientização e da valorização da 

superação de cada pessoa, seja qual for a deficiência física ou mental. “Ninguém é igual a ninguém. 

Cada um tem seu ritmo de aprendizado, cada um tem uma limitação e temos que respeitar e incentivar 

cada conquista, porque sabemos que o desafio é ainda maior para quem tem algum tipo de deficiência. 

Temos que planejar políticas públicas com muito carinho para ajudar na qualidade de vida dessas 

pessoas”, reflete o prefeito. 

 

Primeiro ouro paralímpico 

Nesta semana o paratleta Agnaldo Silva, de 33 anos, apresentou ao prefeito a medalha de ouro, que 

trouxe do Peru, no final de agosto, ao vencer os 100m em 11.37 segundos, nos Jogos Parapan-

Americanos de Lima. Agnaldo é treinado pelos professores Heliton Fernandes Costa de Carvalho, o 

Gibi, e Sônia Russo, da Secretaria de Esportes e Recreação de Paulínia, que mantém atualmente 30 

paratletas que recebem toda a estrutura e treinam diariamente com foco na vitória. 
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A X Semana da Luta da Pessoa com 
Deficiência será realizada em Paulínia 
Evento terá participação de Ivan Gomes, artista que pinta telas com pés e boca 
 

Por: Redação - 11/09/2019 - 18h13 

 
Ivan Gomes irá expor e vender seu trabalho na Semana 

(Crédito: divulgação) 

 
A X Semana Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência acontece em 
Paulínia de 16 a 20 de setembro, no Paço Municipal, na Avenida Professor 
José Lozano Araújo, com apresentações culturais, festival esportivo 
paralímpico, visita para museu de São Paulo, caminhada inclusiva, palestra 
e exposição de artista que pinta quadros usando a boca e os pés.  

DATA: 11/9/2019  
VEÍCULO: ZATUM  
ASSUNTO: PESSOA COM DEFICIÊNCIA   
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/634/a-x-semana-da-luta-da-pessoa-com-deficiencia-
sera-realizada-em-campinas 
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No primeiro dia da programação haverá a palestra ‘Reforma da Previdência 
e a Pessoa com Deficiência’, no paço municipal, e o artista Ivanildo Gomes, 
conhecido como Ivan Gomes, de Salto/SP, vai realizar uma mostra do seu 
trabalho de criação e pintura das telas, que faz usando apenas os pés e a 
boca para manusear os pincéis, devido atrofia nos membros superiores e 
inferiores. Ele retrata flores, rostos, animais e paisagens.  
 
“Comecei a pintar desde criança e ser reconhecido pelo meu trabalho é 
muito importante. No início tentava imitar outros artistas, mas aos poucos 
fui criando meu estilo e desenvolvendo minha arte. Hoje faço parte de uma 
associação internacional de artistas de pé e boca, que mantém só no Brasil 
53 pintores. Isso é muito sério, as pessoas precisam reconhecer mais nosso 
trabalho e parar de discriminar quem é diferente”, reflete Ivanildo. 
 
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Isis Maria de Almeida Ramos, conta que a X Semana Municipal faz parte 
de uma série de ações pelo Brasil, conhecido como Setembro Verde, para 
celebrar as diferenças, devido ao dia 21 deste mês, Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência. 
 
“Ações como essa são extremamente importantes para fortalecer os 
direitos das pessoas com deficiências Essas pessoas precisam se 
empoderar, saber dos seus direitos e deveres para ter uma vida digna”, 
reforça Isis que também é professora de educação especial da rede pública 
de Paulínia. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 5 a 12/9/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Oferecer equoterapia para pessoas com deficiência é proposta de Tiguila 
12 de setembro de 2019  

O vereador Tiguila Paes (PPS) sugeriu que a rede municipal de saúde comece a adotar a equoterapia, 
que utiliza cavalos para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor de pessoas com deficiência 
e/ou necessidades especiais. Esse método de tratamento, segundo a Indicação 916/2019, já é 
utilizado em várias cidades e apresenta abordagem interdisciplinar […] 

 

Marquinho Fiorella propõe informatização para marcação de consultas da 
saúde 
11 de setembro de 2019  

O vereador Marquinho Fiorella (PSB) apresentou, na última sessão ordinária (3/8), indicação para a 
implantação de um sistema de informatização do sistema de marcação de consultas médicas com 
clínico geral e pediatria via telefone, para pacientes devidamente cadastrados na Rede Municipal de 
Saúde, com número de registro individual da Unidade Básica de Saúde (UBS) […] 
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Zé Coco sugere implantação de mais linhas de ônibus nos bairros São José, João 
Aranha e Marieta Dian 
10 de setembro de 2019  

Atendendo à solicitação de munícipes, o vereador Zé Coco (PV) sugere ao Executivo que a 
Secretaria Municipal de Transportes realize estudos técnicos para que sejam disponibilizados mais 
ônibus para as linhas dos bairros São José, João Aranha e Marieta Dian. […] 

 

Construção de pista de skate na praça do São José é solicitação de Xandynho 
10 de setembro de 2019  

O vereador Xandynho Ferrari (PSD) está pleiteando junto à Prefeitura de Paulínia a construção de 
uma pista oficial de skate na Praça Richard Geraldo Di’Blásio, no bairro São José. Ele encaminhou 
indicação ao prefeito solicitando estudos junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos […] 

 

Fábia pede curso de Libras no serviço público e cadastro de pessoas com 
deficiência 
10 de setembro de 2019  

A vereadora Fábia Ramalho (PMN) cobrou da Prefeitura a retomada do curso de Libras (Língua 
Brasileira de Sinais) para servidores municipais. Segundo ela, capacitar os funcionários públicos é 
fundamental para garantir direitos da comunidade surda […] 
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Danilo solicita informações sobre a segurança dos ônibus em circulação 
9 de setembro de 2019  

A situação do transporte coletivo em Paulínia é tema do Requerimento 560/2019, apresentado pelo 
vereador Danilo Barros (PL) e aprovado na sessão da Câmara do dia 3 de setembro. Depois de ver 
casos de ônibus parados no meio da rua, por quebra de peças ou pneu furado […] 

 

Troca do alambrado da EMEF Prefeito José Lozano Araújo é reivindicação do 
vereador Manoel Filhos da Fruta 
6 de setembro de 2019  

Na sessão ordinária do dia 3 de setembro, o vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) pediu o envio 
de requerimento ao Prefeito Municipal, para que fosse providenciada urgentemente, por medida de 
segurança, a manutenção ou troca do alambrado da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
(EMEF) Prefeito José Lozano Araújo […] 

 

José Soares requer assepsia em tanques de areia das escolas de educação infantil 
5 de setembro de 2019  

Preocupado com a possibilidade de contaminação das areias de parquinhos infantis, o vereador José 
Soares (PRB) solicitou por meio de requerimento informação à Secretaria Municipal de Educação de 
Paulínia sobre os procedimentos de assepsia destes tanques. […] 


