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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 8/4/2019 

JORNAL: JORNAL TRIBUNA 

ASSUNTO: RENÚNCIA DO LUIZ DA FARMÁCIA 

PÁGINA: 4 (INTERNA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 6/4/2019 

JORNAL: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: RENÚNCIA DO LUIZ DA FARMÁCIA 

PÁGINA: A6 (INTERNA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 5/4/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: RENÚNCIA DO LUIZ DA FARMÁCIA/ POSSE DO LUCIANO RAMALHO 

PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/04/05/luiz-da-farmacia-renuncia-e-luciano-ramalho-fica-

com-vaga-na-camara/ 

 

[Política] 
Luiz da Farmácia renuncia e Luciano Ramalho fica 
com vaga na Câmara 
Professor que foi candidato derrotado a vereador, secretário de Educação, assessor 
parlamentar com a cassação de Dixon e chefe de gabinete no governo interino Loira 
(DC) volta a ser protagonista da cena política 

5 abr 2019 – 18h59 

 

Luiz da Farmácia que renunciou ao cargo e Luciano Ramalho que assumirá a cadeira (Fotos: Divulgação) 

O professor Luciano Bento Ramalho (PP) vai voltar a ser protagonista da cena política de Paulínia. 
Após tentar se eleger vereador em 2016; ser nomeado secretário municipal de Educação em 2017; e, 
com a cassação do prefeito Dixon Carvalho (PP), virar assessor parlamentar no final de 2018 até o 
início de 2019; e depois chefe de gabinete de secretário de Segurança no governo interino Loira 
(DC); agora, assumirá uma cadeira na Câmara Municipal. 
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Luciano Ramalho irá ocupar a vaga do vereador Luiz da Farmácia (PP), que há pouco mais de dois 
meses assumiu a cadeira do titular Loira (DC) – o atual prefeito interino de Paulínia. Luiz da 
Farmácia entrou nesta sexta-feira (5) na Câmara de Paulínia com pedido de renúncia ao cargo de 
parlamentar, de acordo com ele, de “caráter irrevogável” e de “cunho estritamente pessoal”. 

 

Dixon, Tatiane Castro e Luciano Ramalho experimentam merenda na Emei Carolina (Foto: Divulgação) 

O mais novo vereador deve assumir o cargo ainda neste mês: na sessão desta terça-feira (9) ou na 
reunião seguinte, do dia 23. Luciano Ramalho ficará ao lado do vereador Tiguila Paes (PPS), autor 
de críticas e denúncias contra a gestão dele na Secretaria Municipal de Educação, como a de suposto 
superfaturamento na merenda escolar e na compra de ovos de páscoa. 

Loira também mandou abrir sindicância para apurar as condutas de Luciano Ramalho no concurso 
público 01/2018, bem como no processo seletivo simplificado 02/2018, ambos organizados na época 
em que o agora vereador era secretário de Educação e anulados em março por suspeitas de 
irregularidades. O prefeito interino autorizou o envio das informações à Promotoria Pública. 

 

Vereador Tiguila Paes (PPS) fez críticas e denúncias contra Luciano Ramalho na Educação (Foto: Divulgação) 
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Luiz da Farmácia tomou posse na Câmara Municipal na primeira sessão ordinária de 2019, depois 
que Loira sentou na principal cadeira do Paço Municipal “Palácio Cidade Feliz”. Ele teve 879 votos 
nas eleições municipais de 2016 e estava em sua segunda passagem pelo Legislativo paulinense. A 
primeira ocorreu entre outubro e novembro do ano passado. 

Luciano Ramalho obteve 715 votos em 2016. Também já teve passagens relâmpagos na Câmara 
para reforçar a tropa de choque de Dixon no Legislativo e no episódio em que suplentes de quase 
todos os vereadores foram convocados pela Justiça para sessão que julgaria a cassação de 13 dos 15 
titulares por acusação de troca de votos por cargos no Paço. O processo foi arquivado. 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 10/4/2019 

SITE: BLOG DA ROSE 

ASSUNTO: CONVOCAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 

PÁGINA: https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-de-paulinia-convoca-secretario-de-saude/ 

 

Câmara de Paulínia convoca 
secretário de Saúde 
Administração municipal • RMC 

por Rose Guglielminetti 

 

 
Os vereadores de Paulínia convocaram ontem (9/12) o secretário de saúde, Luiz Carlos Casarin, para 
dar explicações sobre as denúncias feitas na última semana pelo ex-secretário de Administração 
Washington Carlos Ribeiro Soares, que deixou o governo do prefeito Antonio Ferrari (DC), o Loira. 
Ribeiro Soares disse que o atual secretário de saúde demorou para comprar remédios, o que 
ocasionou desabastecimento e o acusou de ter pedido para que ele fizesse “vistas grossas” a um 
documento fraudulento entregue por uma Organização Social. 

Casarin negou todas as acusações e disse que não há nenhuma licitação para contratar OS para a 
saúde. Informou que o que houve foi uma habilitação. Disse ainda que deve entrar com processo na 
Justiça contra Ribeiro Soares por calúnia e difamação. 
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TEMA: 

CÂMARA 

MUNICIPAL 
 

DATA:  

12/4/2019 

 

JORNAL: 

AGORA 

PAULÍNIA 

 

ASSUNTO: 

CONVOCAÇÃO 

DO 

SECRETÁRIO DE 

SAÚDE 

 

PÁGINA: 

CHAMADA DE 

CAPA E  (INTERNA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 11/4/2019 

SITE: JORNAL DE PAULÍNIA 

ASSUNTO: LEI DE ISENÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM CONCURSOS 

PÁGINA: https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2019/04/11/Lei-que-garante-

inscri%C3%A7%C3%A3o-gratuita-de-pessoa-com-defici%C3%AAncia-em-concursos-%C3%A9-aprovada 

 

 

Lei que garante inscrição gratuita de pessoa com 
deficiência em concursos é aprovada 

11.04.2019 

Toda pessoa com deficiência não pagará taxa de inscrição para concursos em Paulínia 
  
  

 

Toda pessoa com deficiência pode agora prestar concursos públicos em Paulínia sem pagar 
taxa de inscrição.  Segundo a assessoria do legislativo, a norma passou a valer no início de 
abril com a Lei 3.680/2019 e é valida para vagas em órgãos vinculados à Prefeitura; 
administração direta, indireta, fundacional e autárquica; e também na Câmara Municipal. 
 
De acordo com a nova regra sobre isenção, o candidato deve comprovar a deficiência no 
momento em que se inscreve para a prova, apresentando relatório médico fornecido por 
profissional cadastrado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Essa foi a primeira proposta legislativa apresentada neste ano na Casa, assinada pelo 
vereador José Soares (PRB). Na justificativa do projeto de lei, ele afirma que a iniciativa é 
necessária porque muitas pessoas com deficiência ficam com a condição econômica 
agravada com o elevado custo de manutenção de tratamento, pois necessitam utilizar 
equipamentos próprios, custear auxílios e comprar medicamentos com valor elevado. 
O texto foi aprovado pelos demais parlamentares por unanimidade, entre fevereiro e março, 
e foi sancionado no dia 2 de abril. 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 10/4/2019 

SITE: CORREIO PAULINENSE 

ASSUNTO: NOVA COMISSÃO PERMANENTE 

PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2324 

 

 

POLÍTICA 

Comissão Permanente da Câmara defenderá direitos da 
pessoa com deficiência 
 
Da Redação  
10/04/2019 13:04:13 

 

Vereadora Fábia Ramalho (PMN) 

A vereadora Fábia Ramalho (PMN) foi designada para presidir o primeiro biênio da 

Comissão; vice-presidente e secretário ainda serão escolhidos 
 

Nesta terça-feira (9), foi aprovada a sexta Comissão Permanente da Câmara Municipal de Paulínia, proposta 
pela vereadora Fábia Ramalho (PMN), por meio do Projeto de Resolução 01/2019. A nova 
comissão defenderá os direitos da pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff. 
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De acordo com a vereadora, no contexto atual, a exclusão de PcD’s ainda é muito significativa, e muitos 
direitos ainda não são alcançados. “A proposta é acompanhar mais adequadamente as ações de defesa dos 
direitos deste público, bem como fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a 
inclusão e os direitos dessas pessoas no âmbito da sociedade, do Estado e do Poder Público”, justificou a 
parlamentar. 

 
Militante da causa, Fábia Ramalho aponta acessibilidade e inclusão social como principais bandeiras de seu 
primeiro mandato no Legislativo Municipal. Ela é formada em serviço social e pós-graduada em Libras e 
Educação de Surdos. Além de abrir mão da vaga a que tinha direito na Comissão dos PcD’s,  a bancada do 
PSDB ainda indicou a vereadora para presidente. “Considero importante a participação dela na Comissão, e 
que seja a presidente neste primeiro biênio para fazer o trabalho que ela propôs”, disse o tucano Edilson 
Rodrigues Junior, o Edilsinho. 

 
O presidente em exercício da Câmara, José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV), colocou a sugestão 
de Rodrigues(PSDB) em votação e a vereadora foi aprovada, por unanimidade, para a presidir a nova 
comissão legislativa. Os demais membros, vice-presidente e secretário, ainda serão definidos.  
 
Foto: CMP 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA: 8/4/2019 

JORNAL: JORNAL TRIBUNA 

ASSUNTO: EXONERAÇÃO DE ASSESSOR 

PÁGINA: 4 (INTERNA) 
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TEMA: CÂMARA MUNICIPAL 

 

DATA: 8/4/2019 

JORNAL: JORNAL TRIBUNA 

ASSUNTO:  

DECLARAÇÕES DE EX-VEREADOR 

PÁGINA: 4 (INTERNA) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 6/4/2019 

JORNAL: CORREIO POPULAR 

ASSUNTO: GASES DE EFEITO ESTUFA NA RMC 

PÁGINA: CAPA E A6 (INTERNA) 
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TEMA: 

GERAL 
 

DATA:  

10/4/2019 

JORNAL: 

CORREIO 

POPULAR 

 

ASSUNTO: 

REPLAN 

PÁGINA: 

CHAMADA DE 

CAPA E A17 

(INTERNA) 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 12/4/2019 

JORNAL: AGORA PAULÍNIA 

ASSUNTO: REGIÃO DE CAMPINAS É A QUE MAIS CRESCE NO ESTADO 

PÁGINA: 6 (INTERNA) 
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TEMA: 
GERAL 

DATA: 11/4/2019 

           

JORNAL: 

CORREIO 

POPULAR   

     

ASSUNTO: 

RMC –  

QUEDA NAS 

EXPORTAÇÕES  

    

PÁGINA:  

CAPA/ A10 

(INTERNA)  
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 TEMA: 

GERAL 
 

DATA:  

7/4/2019 

JORNAL: 

CORREIO 

POPULAR 

 

ASSUNTO: 

PROJETO 

SOCIAL EM 

PAULÍNIA 

PÁGINA: A7 

(INTERNA) 
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TEMA: GERAL 

 

DATA: 4/4/2019 

SITE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ASSUNTO: MAPA VIRTUAL DE OBRAS  

PÁGINA: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-desenvolve-mapa-virtual-obras-paralisadas-e-atrasadas-

estado 

 

Tribunal desenvolve mapa virtual das 
obras paralisadas e atrasadas no Estado 

 

 04/04/2019 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou, 

nesta quinta-feira (4/4), uma ferramenta que permitirá ao cidadão verificar a relação de todas as obras 

que se encontram atrasadas e/ou paralisadas nos municípios e no Estado. O mapa virtual, que pode ser 

acessado pelo público pela internet, aponta mais de 1.600 obras de infraestrutura que, juntas, 

representam mais de R$ 49,6 bilhões em investimentos. 

A ferramenta traz os dados do levantamento inédito realizado pelo Tribunal de Contas entre os meses 

de fevereiro e março deste ano, onde foram consultados 4.474 órgãos jurisdicionados – nos municípios 

e Estado – que informaram que, no quadro atual, se encontram computadas 1.677 obras paralisadas ou 

atrasadas. O investimento inicial, somadas todas as contratações, alcançam a cifra de R$ 

49.644.569.322,13.  
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Disposto de forma clara e de fácil navegação pelos interessados, o sistema, desenvolvido pelos 

Departamentos de Supervisão da Fiscalização (DSFs) em conjunto com o Departamento de Tecnologia 

da Informação (DTI), sem custos externos para o órgão, dá a opção para o internauta ‘navegar’ por 

meio de um mapa do Estado de São Paulo, e localizar, de forma interativa, as obras que se encontram 

com problemas de execução contratual.  

Pela interface, o usuário pode, ainda, efetuar pesquisa utilizando campos específicos para determinar 

a localização da obra, sua classificação e situação em que se encontra, a origem dos recursos 

disponibilizados, bem como dados da contratante e os motivos da paralisação e/ou atraso.  

O mapa ainda disponibiliza gráficos que apontam as principais fontes de recursos dos 

empreendimentos e a classificação das obras por áreas temáticas (Educação, Saúde, Habitação, 

Mobilidade Urbana, Abastecimento de água e tratamento de esgoto e melhoria dos equipamentos 

urbanos).  

Caso o usuário deseje acessar o conjunto das obras apontadas pela Corte de Contas, o sistema 

disponibiliza uma planilha de consulta, que informa, entre outros, dados das empresas contratadas e o 

detalhamento dos serviços propostos e contratados pelos municípios e pelo Estado. O painel de obras 

atrasadas e paralisadas pode ser acessado por meio do link http://bit.ly/2FZpIRw. 
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TEMA: GERAL 
 

DATA: 7/4/2019 

SITE: PAULÍNIA 24 HORAS 

ASSUNTO: LICITAÇÃO 

PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/04/07/escolha-de-empresa-de-onibus-para-transporte-

publico-e-retomada/ 

 

[Agora vai?] 
Escolha de empresa de ônibus para transporte 
público é retomada 
Abertura dos envelopes com propostas para a prestação do serviço em Paulínia 
ocorre em um mês; contrato é de R$ 383,8 milhões 

7 abr 2019 – 17h34 

Ônibus do Grupo 
Passaredo, que opera em Paulínia há cerca de 20 anos (Foto: Divulgação) 

Aconcorrência pública para escolha da empresa que vai operar pelos próximos 10 anos o 
transporte público coletivo de passageiros em Paulínia foi retomada. O prefeito interino Loira (DC) 
marcou para daqui um mês, às 10h do dia 7 de maio, a sessão de abertura dos envelopes com as 
propostas das empresas interessadas em prestar o serviço na cidade. 
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Hoje, o transporte público em Paulínia é feito pelo Grupo Passaredo, que opera na cidade há quase 
duas décadas – agora, por meio da Viação Flama e amparado por sucessivos contratos emergenciais 
de 180 dias. A abertura dos envelopes com as propostas era para ter acontecido dia 28 de janeiro 
passado, mas Loira adiou a data.

 

O valor total estimado desse contrato de 10 anos, prorrogável por mais 10, é de R$ 383,8 milhões. 
Os serviços prestados pela nova concessionária serão remunerados pela cobrança da tarifa fixada 
pela Prefeitura. Ela não poderá ser superior a R$ 4,20, fundamentada nos estudos do Município. O 
edital não fala em subsídio de parte da passagem, como ocorre hoje. 

Atualmente, o contrato emergencial de seis meses em vigor custa R$ 8.594.929,80 do dinheiro dos 
contribuintes. Essa cifra corresponde ao subsídio da tarifa de R$ 1,85 pago pela Prefeitura à Flama 
para a manutenção do preço da passagem a R$ 1 aos passageiros. O anterior era de R$ 12 milhões – 
só que ele também bancava, até o último dia 30 de setembro passado, a utilização de graça dos 
ônibus urbanos aos domingos e feriados. 

Após a assinatura do contrato de concessão, a empresa vencedora do certame terá seis meses para 
disponibilizar internet em todos os ônibus previsto no sistema. Também estão previstas bilhetagem 
eletrônica, sistema de biometria facial e controle de posição do veículo (GPS/GPRS). 

Pelo edital da concorrência pública 02/2018, a idade média da frota não deverá ser superior a sete 
anos. Já a idade máxima individual dos veículos poderá ser de até 10 anos. Somente ônibus zero-
quilômetro incorporado à frota será obrigado a possuir ar-condicionado. Todos os veículos deverão 
ter acessibilidade, elevadores e bancos preferenciais. 

Abrigos 

Segundo a Prefeitura, a concessionária deverá oferecer uma frota operacional de 52 veículos, para 
atender 13 linhas de ônibus e transportar mensalmente cerca de 1 milhão de passageiros. A reserva 
técnica exigida é de quatro ônibus. Caberão à empresa contratada todas as medidas operacionais 
destinadas à contratação, aquisição e instalação dos abrigos de ônibus. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 5/4/2019 a 11/4/2019 

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

 

 

NOTÍCIAS 

 

Vereador Marcelo D2 solicita a compra de móveis para a UBS João Aranha  
11 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

O vereador Marcelo D2 (PROS), quer que a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro João Aranha 
receba móveis da administração municipal, com urgência. O pedido do parlamentar foi apresentado 
na sessão da última terça-feira (9/04) e será enviado ao prefeito Antonio Miguel Ferrari – o Loira 
(DC) nos próximos dias. No documento, o vereador […] 

 

 

Cancelamento de concurso da educação faz Fábia Ramalho cobrar 
explicações  
11 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

A notícia de que a Prefeitura anulou um concurso público promovido em 2018, na área da educação, 
é tema de pedido de informações apresentado pela vereadora Fábia Ramalho (PMN). No 
Requerimento 191/2019, ela questiona ao governo municipal quais documentos motivaram a medida. 
Segundo o texto, o cancelamento ocorreu porque a Comissão Organizadora de Concurso Público 
[…] 
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Vereador Xandynho Ferrari solicita construção de quadra poliesportiva no 
bairro São José 2  
11 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

O vereador Xandynho Ferrari (PSD) apresentou ao Poder Executivo, durante a Sessão Ordinária do 
dia 9 de abril de 2019, a Indicação nº 304/2019 recomendando a construção de uma quadra 
poliesportiva no bairro São José 2. […] 

 

Zé Coco pede incorporação do abono mensal ao salário dos servidores  
10 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

O vereador Zé Coco (PV), presidente da Casa, apresentou na última sessão Ordinária, ocorrida nesta 
terça-feira, dia 9/4, uma indicação pedindo ao Executivo Municipal a incorporação de 100% do 
abono mensal ao salário dos Servidores Públicos Municipal. […] 

 

Lei garante inscrição gratuita de pessoa com deficiência em concursos  
10 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

Toda pessoa com deficiência pode agora prestar concursos públicos em Paulínia sem pagar taxa de 
inscrição. A norma passou a valer no início de abril com a Lei 3.680/2019 […] 
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Posse de novo vereador e abono de servidores foram destaques da 6ª Sessão 
de 2019  
10 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

A 6ª Sessão Ordinária do ano, promovida nesta terça-feira (9/4), oficializou a saída do vereador Luiz 
da Farmácia (PP). Ele renunciou ao cargo por motivos pessoais, o que abriu espaço para Luciano 
Ramalho (PP) assumir a cadeira. […] 

 

Marquinho Fiorella recomenda aplicação de lei em receitas médicas  
9 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

Você tem dificuldade para entender a letra do médico nas receitas que ele prescreve? O que muitos 
não sabem é que existe uma lei municipal contra os “garranchos” em Paulínia […] 

 

Manoel Filhos da Fruta solicita lombofaixas em ruas da cidade  
9 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

Com o objetivo de melhorar as condições de acessibilidade e segurança dos pedestres nas vias 
públicas do município, o vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) apresenta […] 
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Nota de falecimento de Vadão Santimaria  
9 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

É com pesar que a Câmara Municipal de Paulínia comunica o falecimento de Edevaldo Santimaria, 
na madrugada desta terça-feira, 9/4, no Centro Médico em Campinas – SP. Conhecido como Vadão, 
tinha 54 anos, era comerciante e tinha como marca registrada sua simpatia. […] 

 

Valadão elogia criação de Frente Parlamentar contra pedágios da SP-332  
9 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

Um grupo de vereadores de Paulínia e de Cosmópolis decidiu se unir para cobrar providências sobre 
as praças de pedágio da Rodovia Zeferino Vaz (kms 132,5 e 135,5 da SP-332): batizada de Frente 
Parlamentar Mista, a iniciativa será elogiada publicamente pelo vereador Fábio Valadão (PRTB) […] 

 

Zé Coco é eleito membro do Conselho Fiscal do Parlamento da RMC  
5 de abril de 2019/0 Comments/em Imprensa /por camarapaulinia 

O presidente da Câmara de Paulínia, Zé Coco (PV), tomou posse como membro do Conselho Fiscal 
do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) para o biênio 2019/2020. O evento 
aconteceu nesta sexta-feira (5/4), durante a 1º reunião de trabalho de 2019, na Câmara de Indaiatuba. 
[…] 


