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DATA: 6/9/2019 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: 16ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ESPORTE | PÁGINA: 8 
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Du Cazellato é eleito prefeito para 
mandato-tampão até 2020 
 

Vereador licenciado obteve 13.119 votos na eleição fora de época 
deste domingo em Paulínia; ele tomará posse até dia 4 de outubro 

1º set 2019 – 18h26 

 
Du Cazellato terá como um dos desafios restabelecer a estabilidade política no município (Foto: Divulgação) 
 
O vereador licenciado Du Cazellato (PSDB) foi eleito prefeito de Paulínia na 
eleição suplementar deste domingo (1º). Ao lado de seu vice, Sargento Camargo 
(PL), obteve 13.119 votos. Em segundo lugar ficou Nani Moura (MDB), com 
11.211; e em terceiro, Tuta Bosco (PPS), 9.485. Brancos, nulos e ausentes 
somaram 24.515. 
 
Esta será a terceira troca de comando na Prefeitura de Paulínia só neste ano. Du 
Cazellato tinha ficado prefeito interino até o dia 23 de janeiro deste ano 
quando assumiu o atual chefe provisório do Executivo, Loira.  
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Agora, o vereador licenciado retorna eleito ao cargo para o mandato-tampão até 
dia 31 de dezembro de 2020. 
 
Du Cazellato e Sargento Camargo começarão a ficar à frente da Prefeitura a partir 
de, no máximo, dia 4 de outubro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a 
data da diplomação dos eleitos será fixada pelo juiz eleitoral. A determinação do 
dia da posse caberá à Câmara de Vereadores, ainda de acordo com o TRE. 
 

 
 
O vereador licenciado no comando do Paço Municipal “Palácio Cidade Feliz” terá 
entre seus desafios acabar com a falta de remédios na rede municipal de saúde; 
com as filas de exames por causa de equipamentos quebrados ou sucateados; 
com os nós no trânsito da cidade; e restabelecer a estabilidade política no 
município. 
 
Neste mandato 2016/2020 já houve quatro trocas de comando na Prefeitura de 
Paulínia – começou com a cassação do prefeito Dixon Carvalho (PP) e seu vice 
Sandro Caprino (PRB), por abuso de poder econômico nas eleições de 2016, o 
que provocou a realização do pleito suplementar deste domingo no município. 
 
Mas a dança das cadeiras no “Palácio Cidade Feliz” dura 10 anos. Teve início em 
2009. De lá para cá, esta será a 17ª troca de comando na Prefeitura, entre 
prefeitos eleitos, empossados pela Justiça e interinos, por curtos períodos, 
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sempre na base de disputas judiciais, e sem condições deles levarem adiante um 
projeto político a longo prazo para Paulínia. 
 
A consequência para a população da instabilidade política em Paulínia foi o 
declínio do nível da saúde, segurança, das condições do trânsito e dos demais 
serviços públicos oferecidos pela Prefeitura e que são bancados pela arrecadação 
de impostos fixada para este ano em R$ 1,5 bilhão – o segundo maior orçamento 
da Região Metropolitana de Campinas (RMC). 
 
Dança das cadeiras 
1) José Pavan Junior (DEM), de 1º de janeiro de 2009 a 20 de julho de 2009, 
prefeito eleito cassado por decisão judicial. 
2) Marquinhos Fiorela (PP), de 21 de julho de 2009 a 22 de julho de 2009, 
presidente da Câmara no cargo de prefeito interino. 
3) José Pavan Junior (DEM), de 22 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 
2012, prefeito reempossado judicialmente. 
4) José Pavan Junior (PSB), de 1º de janeiro de 2013 a 15 de julho de 2013, 
prefeito empossado por decisão judicial. 
5) Edson Moura Júnior (PMDB), de 16 de julho de 2013 a 11 de abril de 2014, 
prefeito eleito empossado após decisão judicial. 
6) Marquinhos Fiorela (PP), de 11 de abril de 2014 a 15 de abril de 2014, 
presidente da Câmara no cargo de prefeito interino. 
7) Edson Moura Júnior (PMDB), de 15 de abril de 2014 a 30 de novembro de 
2014, prefeito reempossado judicialmente. 
8) Marquinhos Fiorela (PP), de 1º de dezembro de 2014 a 1º de dezembro de 
2014, presidente da Câmara no cargo de prefeito interino. 
9) Edson Moura Júnior (PMDB), de 1º de dezembro de 2014 a 4 de dezembro 
de 2014, prefeito reempossado judicialmente. 
10) Marquinhos Fiorela (PP), de 4 de dezembro de 2014 a 10 de dezembro de 
2014, presidente da Câmara no cargo de prefeito interino. 
11) Edson Moura Júnior (PMDB), de 11 de dezembro de 2014 a 3 de fevereiro 
de 2015, prefeito reempossado judicialmente. 
12) Sandro Caprino (PRB), de 4 de fevereiro de 2015 a 6 de fevereiro de 2015, 
presidente da Câmara no cargo de prefeito interino. 
13) José Pavan Junior (PSDB), de 6 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro 
de 2016, prefeito empossado por decisão judicial. 
14) Dixon Ronan Carvalho (PP), de 1º de janeiro de 2017 a 7 de novembro 
de 2018, prefeito eleito cassado por decisão judicial. 
15) Du Cazellato (PSDB), de 7 de novembro de 2018 a 23 de janeiro de 2019, 
presidente da Câmara no cargo de prefeito interino. 
16) Loira (DC), de 23 de janeiro de 2019 até agora, presidente da Câmara no 
cargo de prefeito interino. 
17) Du Cazellato (PSDB), eleito na eleição suplementar de 1º de setembro de 
2019 e com previsão de posse até 4 de outubro de 2019. 
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Du Cazellato, do PSDB, é eleito prefeito de Paulínia 
em eleição suplementar 
Pleito ocorreu neste domingo (1). Novo chefe do executivo teve 13.119 votos e fica no 
cargo até dezembro de 2020. Desde 2013, Paulínia vive em instabilidade política e 
teve 12 trocas de prefeito. 
Por G1 Campinas e Região e EPTV 

01/09/2019 18h25  Atualizado há 7 horas 
 

 

Du Cazellato, do PSDB, foi eleito prefeito de Paulínia (SP) neste domingo (1) em 
eleição suplementar. O candidato teve 13.119 votos, o equivalente a 26,99% dos 
votos válidos. O segundo lugar foi ocupado por Nani Moura (MDB), que recebeu 
11.211 votos, 23,06%. 
O novo vice-prefeito é Sargento Camargo, do PSDB. A diplomação do prefeito e 
do vice eleitos ocorre no dia 4 de outubro. 
 
"Vamos dar andamento para a cidade para gente ver o que é prioridade, o que é 
a necessidade da população e atacar de imediato. Já tive 76 dias e mostrei que 
todo o tempo fiz alguma coisa que já mostrou para a nossa população. Tenho 
certeza que em um ano e três meses, um ano e quatro meses, dá para fazer 
muita coisa", afirma o prefeito eleito Du Cazellato. 
A cidade tem 73.128 eleitores e 54.443 compareceram às urnas.  

DATA: 1º/9/2019  
VEÍCULO: EPTV/ G1  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/01/du-cazellato-do-psdb-e-
eleito-prefeito-de-paulinia-em-eleicao-suplementar.ghtml 
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Veja abaixo o resultado da eleição com 100% dos votos apurados: 
1. Du Cazellato (PSDB): 13.119 
2. Nani Moura (MDB): 11.211 
3. Tuta (PPS): 9.485 
4. Loira (DC): 5.535 
5. Capitão Cambui (PSL): 4.361 
6. Coronel Furtado (PSC): 1.913 
7. Ângela Duarte (PRTB): 1.212 
8. Custódio Campos (PT): 1.054 
9. Marcelo Barros (PSOL): 723 

 
Votos brancos: 2.130 (3,91% do total) 
Votos nulos: 3.700 (6,80% do total) 
Abstenções: 18.685 (25,55% do total) 
Votos válidos: 48.613 (89,29% do total) 

 

Prefeito eleito Du Cazellato e o vice comemoram vitória na eleição suplementar em 
Paulínia. — Foto: Thiago Amaro 

Administração interina 
Desde novembro de 2018, o município está com administração interina após a 
cassação de Dixon Carvalho (PP) e Sandro Caprino (PRB) por abuso de poder 
econômico em 2016. 
O vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido como Loira, exerce o cargo de 
prefeito de Paulínia desde janeiro.  
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Ele foi eleito presidente da Câmara e reivindicou o cargo de chefe do Executivo, 
que era ocupado por Du Cazellato (PSDB) desde novembro do ano passado. 
Desde 2013, Paulínia vive em instabilidade política e teve 12 trocas de prefeito. 
 
Quem é Du Cazellato? 
Ednilson Cazellato, conhecido como Du Cazellato, tem 48 anos e é vereador em 
Paulínia (SP). De acordo com informações da Câmara Municipal, ele nasceu e 
foi criado na cidade. É casado, pai de dois filhos e empresário. Sua família é de 
comerciantes tradicionais no município. 
Atualmente, Cazellato exerce seu segundo mandato como vereador. Foi eleito 
pelo PSDB em 2016 e ficou como presidente da Câmara entre janeiro de 2017 e 
novembro de 2018. Como prefeito interino de Paulínia, ficou no cargo por cerca 
de 75 dias. 

 
Du Cazellato é eleito prefeito de Paulínia e recebe cumprimentos dos seus eleitores. — Foto: 
Jonatan Morel/EPTV 

Mudança nas secretarias 
Neste domingo, Du Cazellato acompanhou a apuração na sede do partido. O 
resultado foi recebido por ele e sua equipe com muita festa e fogos. À imprensa, 
ele adiantou que pretende valorizar profissionais que são da cidade nas 
secretarias municipais. 
 
"Em todas as minhas reuniões eu sempre falei que não admito secretariados e o 
governo ser de fora, a cidade ser governada com pessoas de fora. Temos 
profissionais aqui, temos funcionário público que tem condição de ser secretário e 
administrar a pasta e é isso que vou fazer". 
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Prefeitura de Paulínia terá novo prefeito a partir de 4 de outubro. — Foto: Reprodução/EPTV 

 
Eleitora foi votar com os dois filhos na eleição suplementar de Paulínia para prefeito. —  
Foto: Ricardo Custódio/EPTV 

Votação com chuva 
Votação começou com chuva às 8h e terminou às 17h. Alguns eleitores 
preferiram ir às escolas no primeiro horário, gerando filas nos portões. Foram 
exercer o direito em busca de melhorias para a cidade de Paulínia. 
"Que tudo melhore pra todo mundo, que a pessoa que ganhar use bem os 
recursos públicos, educação, saúde, segurança", afirma Adalto Duarte, 
coordenador administrativo. 
"Paulínia está precisando, né. É uma cidade que está praticamente... Tem 
potencial, mas está bem descuidada.[...] É muito inconstante. A gente como 
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cidadão tem que exercer um direito que é nosso, de votar e escolher quem vai 
ficar no poder", diz a comerciante Thays Valini. 
 
De acordo com o Cartório Eleitoral de Paulínia, três urnas apresentaram 
problemas e precisaram ser substituídas na parte da manhã. 
Outra urna teve uma alteração na data e na hora do equipamento, mas o 
conserto foi feito no local. Ao todo, 203 seções receberam os votos da 
população. 
Ao todo, Paulínia tem 22 colégios eleitorais, sendo a Escola Estadual Padre José 
Narciso Vieira Ehrenberg o maior deles, com 15 seções e 5,6 mil eleitores. O 
eleitor que deixou de votar poderá justificar a ausência até o dia 31 de outubro 
em uma das zonas eleitorais. 
 
Suspeita de boca de urna 
Três pessoas foram para a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos por 
conta de uma denúncia de suspeita de boca de urna próximo à Escola Municipal 
Nelson Alves Aranha Neto, no bairro Parque Bom retiro. 
A denúncia foi feita por fiscais partidários do PSOL à Guarda Municipal. 
Disseram que havia um grupo favorecendo a identificação de um candidato. 
A Polícia Civil ouviu os envolvidos e registrou boletim de ocorrência. Segundo a 
reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, apurou no local, o grupo disse que 
não tinha vínculo com nenhum partido. Ninguém ficou preso. 
 

 
Policiais se preparam para escoltar as urnas no Cartório Eleitoral de Paulínia. — Foto: Rui do Amaral/G1 
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DATA: 2/9/2019   
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ POSSE  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/02/posse-de-du-cazellato-e-sargento-
camargo-e-dia-7-de-outubro/ 

 

 

 

Posse de Du Cazellato e Sargento Camargo é dia 7 de outubro 
Prefeito e vice eleitos no último domingo assumirão o comando da Prefeitura de 
Paulínia mais de um mês depois do pleito suplementar 

2 set 2019 – 22h47 

 
Sargento Camargo e Du Cazellato durante a campanha da eleição suplementar (Foto: Divulgação) 

 

Du Cazellato (PSDB) vai tomar posse no cargo de prefeito de Paulínia no próximo dia 7 de outubro, 

mais de um mês depois de ter vencido a eleição suplementar do último domingo (1º). A informação foi 

confirmada pela Câmara Municipal nesta segunda-feira (2). 

A data da posse de Du Cazellato e seu vice Sargento Camargo (PL) foi marcada pelo Legislativo 

paulinense após ser comunicado da decisão do juiz eleitoral de agendar a diplomação dos eleitos para o 

próximo dia 4, uma sexta-feira, no Cartório Eleitoral da cidade. 

A resolução do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que fixou data e estabeleceu instruções da eleição 

suplementar em Paulínia, definiu que a data da diplomação do prefeito e vice eleitos “será fixada em ato 

próprio pelo juiz eleitoral, obedecido o prazo limite de 4 de outubro.” 

A terceira mudança de prefeito somente neste ano em Paulínia também vai mexer novamente com a 

composição da Câmara Municipal. O atual prefeito interino Loira (DC), quarto colocado na eleição 

suplementar de Paulínia, voltará automaticamente para a Presidência da Casa. 

Com isso, o atual presidente provisório do Legislativo, Zé Coco (PV), retorna à Vice-presidência da 

Mesa Diretora. O vereador Luciano Ramalho (PP) igualmente irá entrar nesse vaivém. Ele ocupa a 

cadeira de Loira e voltará à suplência a partir do dia 7 de outubro. 

Já o então suplente Marcelo Souza (PRTB), que em agosto passado assumiu a cadeira de Du Cazellato, 

licenciado para disputar a eleição suplementar, continuará como vereador de Paulínia até o final do 

mandato, dia 31 de dezembro de 2020. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Du Cazellato vence com quase 2 mil votos a frente do segundo colocado 
DATA: 1º/9/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/du-cazellato-vence-com-quase-2-mil-votos-a-frente-do-segundo-colocado/ 
 

Du Cazellato, do PSDB, vence Eleição Suplementar de Paulínia 
DATA: 1º/9/2019 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS  |  PÁGINA:  
https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/09/du-cazellato-do-psdb-vence-as-eleicoes-suplementares-
de-paulinia/ 
 

Du Cazellato (PSDB), é eleito prefeito de Paulínia com 26,99 % dos votos 
DATA: 1º/9/2019 | VEÍCULO: BLOG PAULINIAONLINE  |  PÁGINA:  
https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/09/du-cazellato-psdb-e-eleito-prefeito-de.html 
 

Novos prefeitos terão mandatos curtos em Paulínia e Mirandópolis 
DATA: 2/9/2019 | VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO  |  PÁGINA:  
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,novos-prefeitos-terao-mandatos-curtos-em-paulinia-e-
mirandopolis,70002992741 

 

Du Cazellato é o novo prefeito de Paulínia 
DATA: 1º/9/2019 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/du-cazellato-e-o-novo-prefeito-de-paulinia/ 

 

Du Cazellato vence e é o novo prefeito de Paulínia 
DATA: 1º/9/2019 | VEÍCULO: TODO DIA  |  PÁGINA:  
https://tododia.com.br/cidades/du-cazellato-vence-e-e-o-novo-prefeito-de-paulinia/ 

 

Du Cazellato vence e é o novo prefeito de Paulínia 
DATA: 1º/9/2019 | VEÍCULO: A CIDADEON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/politica/NOT,0,0,1444252,du+cazelatto+vence+a+disputa+e+e+o+no
vo+prefeito+de+paulinia.aspx 

 

Tucano é eleito prefeito de Paulínia 
DATA: 1º/9/2019 | VEÍCULO: O ANTAGONISTA  |  PÁGINA:  
https://www.oantagonista.com/brasil/tucano-e-eleito-prefeito-de-paulinia/ 
 

Du Cazellato é eleito o prefeito de Paulínia com 27% dos votos válidos 
DATA: 2/9/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA: http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=14378 
 

Cazellato é eleito prefeito em eleição suplementar 
DATA: 2/9/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://www.zatum.com.br/noticia/550/cazellato-e-eleito-prefeito-em-eleicao-suplementar-e-vai-governar-
paulinia 
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Eleição de Paulínia com votação dividida e alta abstenção é 
desafio para novo prefeito, diz especialista 
 

Du Cazellato foi eleito com 26,99% dos votos válidos. Cientista político diz que 
resultado distribuído entre nove candidatos e maior abstenção desde 2004 servem de 
alerta. 
Por Patrícia Teixeira, G1 Campinas e Região 

02/09/2019 18h15  Atualizado há 19 horas 
 

 

Prefeito eleito, Du Cazellato, e o vice comemoram vitória na eleição suplementar — Foto: Thiago Amaro 

Paulínia (SP) tem um total de 109.424 habitantes, 73.128 eleitores e 13.119 elegeram o novo 
prefeito, Du Cazellato (PSDB), que começará seu governo municipal a partir de 4 de 
outubro. Diante dele, o desafio de governar para uma população que se dividiu entre 
outros oito candidatos e, mais do que isso, escolheu não ir às urnas. A abstenção foi de 
18.685 eleitores. 
O número dos que se abstiveram nesta eleição - suplementar e com duração até 
dezembro de 2020 -, é superior ao da eleição de 2016. Neste domingo, 25,55% dos eleitores 
não compareceram, contra 15,22% (10.581) na eleição municipal regular há três anos. 
SDB, é eleito prefeito de Paulínia em eleição suplementar 

DATA: 2/9/2019  
VEÍCULO: G1  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/02/eleicao-de-paulinia-com-
votacao-dividida-e-alta-abstencao-e-desafio-para-novo-prefeito-diz-especialista.ghtml 
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Du Cazellato 
recebeu 13,1 mil 
votos 

 

Aliás, a abstenção deste pleito foi a maior desde as eleições municipais de 
2004.  
 

 

Desinteresse e desânimo da população 
Cientista político da PUC-Campinas, o professor Vitor Barletta Machado avalia 
que a eleição de Du Cazellato ocorreu num cenário de desgaste do ambiente 
político na cidade. Dependeu de pessoas que tinham expectativas e foram 
abaladas pelos últimos governos. 
Desde 2013, Paulínia vive em instabilidade política e teve 12 trocas de prefeito. 
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"O fato de ser uma eleição suplementar, de um período curto, já não há o tempo 
suficiente para captar esse eleitor. Fundamentalmente, esse eleitor veio se 
desiludindo ao longo do tempo, quanto mais o processo fica complexo e tenso, o 
interesse vai diminuindo. Agora, está vindo a ressaca desse momento, o 
desinteresse e uma certa apatia", analisa Machado. 

 

Eleitor vota na eleição suplementar para prefeito de Paulínia. — Foto: Ricardo Custódio/EPTV 

Eleição pulverizada 
Os outros nove candidatos receberam, juntos, 35.494 votos válidos, sendo a 
segunda mais votada, Nani Moura (MDB), com 11.211, uma diferença de menos 
de dois mil votos para Cazellato. 
 

Du Cazellato (PSDB): 13.11 
Nani Moura (MDB): 11.211 
Tuta (PPS): 9.485 
Loira (DC): 5.535 
Capitão Cambui (PSL): 4.361 
Coronel Furtado (PSC): 1.913 
Ângela Duarte (PRTB): 1.212 
Custódio Campos (PT): 1.054 
Marcelo Barros (PSOL): 723 

"Essa fragmentação, essa pulverização do voto, aconteceu e é bem reflexo do 
cenário da cidade, mas também de um cenário nacional que já vem conturbado 
há muito tempo. Uma pulverização de opções, ninguém concentrando muito as 
preferências". 
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"Serve de alerta para quem ganhou de que esse é o cenário que ele vai ter que lidar, 
de reconstruir isso de algum modo. Parte do desafio vai ser reanimar a população 
para a participação política", explica. 

A participação política deve ser um estímulo a todos na cidade, completa o 
especialista, inclusive para quem também entrou na disputa pela chefia do 
executivo de Paulínia e para os que não votaram. 
"Há que se voltar a cobrar para tentar chegar num patamar razoável de gestão 
novamente. O vencedor com certeza tem a tarefa de conquistar os eleitores, 
mas [é um dever] da classe política como um todo. Todos eles terão que 
trabalhar para conseguir sair dessa crise e a pulverização é a prova disso". 

 

O cientista político Vitor Barletta Machado analisa a eleição suplementar de Paulínia. — Foto: Tony 
Mendes/EPTV 

Mais atenção para a população 
Na visão do cientista político, o novo prefeito deverá priorizar a forma de 
executar as mudanças na cidade, de acordo com as principais demandas da 
população, que passam por saúde, transporte, educação, limpeza urbana. 
"Existe um desafio geral de promover as coisas com muita clareza, não deixar 
brechas para questionamentos éticos e desvios de qualquer tipo. [...] Olhar isso como 
uma oportunidade". 
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Abstenções, nulos e brancos “vencem” 1ª 
Eleição Suplementar de Paulínia 
 

Da Redação - 02/09/2019 18:09:34 

 
Na saga das disputas pela Prefeitura de Paulínia, é a 1ª vez que abstenções batem votação do candidato eleito 

 

De uma forma ou de outra, 24.515 eleitores decidiram não participar da escolha do 
novo Chefe do Poder Executivo, neste domingo, 1º de setembro 
 
Paulínia iniciou o mês de setembro com a primeira eleição fora de época de sua história. De 
acordo com a Justiça Eleitoral, 73.128 eleitores, distribuídos nas 203 seções eleitorais da 
cidade, estavam aptos a votar em um dos nove candidatos que disputaram o pleito deste 
domingo, dia 1º de setembro, mas apenas 54.443 compareceram. 
 

Concluída por volta das 18h21, a apuração dos votos mostrou que o número de abstenções 
- 18.685 – superou o total de votos – 13.119 – recebido pelo primeiro colocado na disputa 
suplementar, Du Cazellato (PSDB) – uma diferença de 5.449. Na história das eleições para 
prefeito da cidade, é a primeira vez que a quantidade de eleitores ausentes fica acima da 
votação recebida pelo candidato eleito. 
Além disso, do total de eleitores que foram às urnas, 3.700 anularam o voto, e 2.130 votaram 
em branco. Ou seja, de uma forma ou de outra, 24.515 eleitores decidiram não participar da 
escolha de um novo chefe para o Poder Executivo Municipal. 
 

A diplomação e posse do novo prefeito eleito de Paulínia estão marcadas para os dias 04 e 
07 de outubro, no Cartório Eleitoral e na Câmara Municipal, respectivamente. 
 

Foto: Correio Imagem  
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PÁGINAS: CAPA E A6 



   RESUMO DA SEMANA  |  19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  20 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Cazellato prevê duas UPAs para sanar crise na saúde de 
Paulínia e descarta retomar polo de cinema 
 

Em entrevista ao G1, novo prefeito apontou as propostas que tem para melhorar a 
cidade e comentou a instabilidade política que acarretou em 13 trocas de prefeitos em 
7 anos. 
Por Marcello Carvalho, G1 Campinas e Região 

04/09/2019 19h25  Atualizado há 19 horas 
 

 
Du Cazellato deu entrevista ao G1 após ser eleito em eleições suplementares — Foto: 
Reprodução/EPTV 

Eleito prefeito de Paulínia (SP) nas eleições suplementares do último domingo (1), Du 
Cazellato (PSDB) tem o desafio de solucionar pelo menos duas crises instauradas no 
município. Na política, para tentar interromper as constantes trocas na cadeira do 
Executivo - com a eleição do tucano, foi a 13ª mudança em sete anos - e na saúde, em um 
colapso de falta de medicamentos, insumos e suspensão de exames e cirurgias no hospital 
municipal. 
Em entrevista ao G1, o novo chefe do Executivo do município apontou medidas que 
pretende executar para resolver a crise na saúde de Paulínia, atribuiu as alternâncias de 
comando da administração à "judicialização" do governo, e afirmou que a retomada do 

DATA: 5/9/2019  
VEÍCULO: G1  
ASSUNTO: NOVA ADMINISTRAÇÃO  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/04/cazellato-preve-duas-
upas-para-sanar-crise-na-saude-de-paulinia-e-descarta-retomar-polo-de-cinema.ghtml 
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polo cinematográfico da cidade e do Festival de Cinema não são prioridades do seu 
mandato.  
 
Confira abaixo os principais pontos abordados pelo novo prefeito. 
 
Mutirão e construção de UPAS 
Na segunda-feira (2), a Justiça concedeu uma liminar ao Ministério Público (MP) e 
determinou que a Prefeitura de Paulínia (SP) promova a retomada de serviços públicos 
parados no hospital municipal. De acordo com a decisão, a administração pública deve abrir 
licitações para compra de medicamentos e insumos que permitam o retorno de cirurgias 
eletivas. O Executivo precisa cumprir a decisão no prazo de 60 dias. 
O hospital tem 1,3 mil pacientes na fila para cirurgias. Além disso, as unidades básicas de 
saúde do município também estão com estrutura precária. Para tentar resolver o problema 
e acabar com a demora nos atendimentos, o prefeito eleito informou que iniciou conversas 
com o governador João Doria (PSDB) para a construção das duas primeiras unidades de 
pronto atendimento (UPAs) da cidade e pretende fazer mutirões para acabar com a espera 
de exames e procedimentos cirúrgicos. 
"Com os mutirões a gente vai zerar ou quase zerar essa fila de espera. Tem gente há dois 
anos na fila para cirurgia. A ideia é implantar uma das UPAs no bairro São José, onde já 
tem uma UBS, e outra na região do Monte Alegre. As UBSs hoje são reflexo do hospital. 
Se falta no hospital vai faltar nas UBSs. Nós precisamos informatizar, às vezes sobra 
medicamento em uma UBS e falta em outra, não tem comunicação", disse o prefeito. 
Polo e Festival de Cinema 
Cazellato disse que não pretende retomar o funcionamento do Polo Cinematográfico de 
Paulínia, abandonado pelos governos da cidade e construído com a promessa de 
impulsionar produções nacionais e internacionais na região. O chefe do Executivo também 
não vai reimplantar o Festival de Cinema do município, criado para ser uma referência no 
setor e que teve a sexta e última edição em 2014. 
 

"A retomada do polo não é uma prioridade. Estamos focados na área da saúde, da 
mobilidade urbana. O polo e o festival de cinema ficam para o segundo plano. No 
momento não tem previsão de retomar", afirmou. 

 

Brigas judiciais e reeleição 
O tucano ficou 76 dias à frente do governo de Paulínia entre novembro de 2018 e janeiro 
deste ano. Ele era presidente da Câmara de Vereadores à época da cassação do ex-prefeito 
Dixon Carvalho (PP) e do vice Sandro Caprino (PRB) por abuso de poder econômico em 2016, 
e por isso foi convocado a assumir o Executivo pelo juiz eleitoral da cidade. 
No entanto, em dezembro, após a eleição da nova mesa diretora da Câmara para o biênio 
2019/2020, o vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido como Loira, foi escolhido como 
novo presidente do Legislativo e reivindicou a cadeira de prefeito. Depois de uma briga 
judicial que durou 23 dias, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) decidiu pela saída de 
Cazellato e determinou que Loira ficasse no comando de Paulínia até a realização das 
eleições suplementares. 
A troca foi a 12ª na cidade desde 2013. Segundo o prefeito eleito, a instabilidade política 
do município acontece por conta da necessidade de judicialização da intenção de 
comandar a prefeitura, por parte de "diferentes grupos políticos da cidade". 
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Apesar de tentar resolver a crise de trocas de comando, Cazellato informou que no 
momento não pensa em ser candidato nas eleições do ano que vem e que o plano de 
governo que ele tem é para governar durante um ano e quatro meses - o mandato é até 
dezembro de 2020. 
 
Escolas em tempo integral 
Cazellato afirmou ainda que pretende transformar cinco das 17 escolas municipais de 
Paulínia em unidades de tempo integral. Além disso, a ideia do novo prefeito é fazer um 
convênio com o Programa de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da 
Rede Pública de Educação Básica (ProEB) e vai abrir licitações para implantar mais 
escolas e zerar a fila de 100 crianças em creches. 

 

Du Cazellato é eleito prefeito de Paulínia e recebe cumprimentos dos seus eleitores. —  
Foto: Jonatan Morel/EPTV 
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DATA: 3/9/2019 | VEÍCULO: TODO DIA  
ASSUNTO: NOVA ADMINISTRAÇÃO  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
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Transição de governo começa nesta 
quinta-feira na Prefeitura 

 

Equipes do prefeito interino Loira e do eleito Du Cazellato se reúnem no 
Paço Municipal; tucano escolhe dois secretários do mandato-tampão 

5 set 2019 – 5h30 

 
Estacionamento de funcionários do Paço Municipal de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’ (Foto: Divulgação) 
 
A transição de governo começa nesta quinta-feira (5) na Prefeitura de Paulínia. A Administração 
interina informou que representantes do prefeito eleito no último domingo (1º), Du Cazellato (PSDB), 
se reúnem com as equipes do gabinete de Loira (DC), da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
e de licitações. 
 
A assessoria de Du Cazellato confirmou a reunião, mas ainda não revelou quem são os integrantes da 
comissão de transição do prefeito eleito. A transição de governo é lei em Paulínia desde maio de 2017. 
O autor da iniciativa é o prefeito cassado Dixon Carvalho (PP). 
 
Dixon, quando eleito em 2016, não conseguiu tomar pé da situação da Prefeitura antes de assumir o 
cargo porque o então prefeito José Pavan Júnior (PSDB) se recusou a passar informações ao sucessor 
no período entre pós-eleições municipais e posse do eleito. 
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A Lei nº 3.541, de 4 de maio de 2017, institui a transição democrática de governo, dispõe sobre a 
formação de equipe de transição, define seu funcionamento e dá outras providências. 
 
Pela lei, está limitado a 10 o número de membros da equipe do prefeito eleito. O antecessor também é 
obrigado a oferecer infraestrutura necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo espaço 
físico adequado, equipamentos e pessoal. 
 
A equipe de transição terá acesso a informações relativas a contas públicas, dívida pública, inventário 
de bens, programas e projetos da Prefeitura, convênios e contratos administrativos, bem como o 
funcionamento dos órgãos e entidades da Administração municipal e à relação de cargos, empregos e 
funções públicas, entre outras. 
 
“Transição democrática de governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato 
eleito para o cargo de prefeito possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessárias 
à implementação de seu programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades 
que compõem a Administração local, permitindo ao eleito a preparação dos atos a serem editados após 
a posse”, define a lei. 
 
Secretariado 
Na noite desta quarta-feira, Du Cazellato anunciou em rede social a volta de Marcelo Mello no 
comando da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; e de Meire Miller, da Educação. 
Ambos fizeram parte do primeiro escalão do governo interino do tucano entre novembro de 2018 e 
janeiro deste ano. 
 
O prefeito eleito adiantou, em entrevista a imprensa regional, que 90% do secretariado de sua gestão 
provisória deverá novamente fazer parte de seu agora mandato-tampão até 31 de dezembro de 2020. 
No entanto, não divulgou nem confirmou nenhum outro nome, como o de Leonardo Ballone, para a 
Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito. 
 
Histórico 
Mestre e doutora em Educação, Meire Muller já ocupou o cargo de diretora e secretária da Educação 
entre 1993 e 2000. Também comandou a extinta pasta da Criança e Adolescente, no período de 2010 
a 2012, além de chefiar a Educação na gestão interina de Du Cazellato entre novembro de 2018 e 
janeiro de 2019. 
 
Advogado, Marcelo Lima Barcellos de Mello já ocupou a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos duas vezes: no governo interino de Du Cazellato e na Administração do ex-prefeito Pavan 
Júnior. Mello também já trabalhou na iniciativa privada e exerceu a advocacia em Brasília, no Distrito 
Federal. 
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DATA: 6/9/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | PÁGINA:  
http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=14531 

DATA: 6/9/2019 | VEÍCULO: TODO DIA | PÁGINA:  
https://tododia.com.br/cidades/cazellato-indica-nomes-para-transicao/ 

DATA: 6/9/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | PÁGINA:  
http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=14531 

DATA: 4/9/2019 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE | PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/04/cazellato-preve-duas-upas-para-sanar-crise-
na-saude-de-paulinia-e-descarta-retomar-polo-de-cinema.ghtml 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Du Cazellato protocola pedido requerendo a transição de governo 
 
 

Du Cazellato inicia a montagem de sua equipe de governo em Paulínia 
 
 

Cazellato indica nomes para transição 
 
 

Du Cazellato inicia a montagem de sua equipe de governo em Paulínia 
 
 

 Prefeito eleito de Paulínia confirma dois nomes do seu secretariado  
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Justiça aceita liminar e determina retomada de cirurgias no 
Hospital Municipal de Paulínia 
 

De acordo com a decisão, a administração deve abrir licitações para compra de 
medicamentos e insumos. Executivo precisa cumprir a decisão no prazo de 60 dias. 
Por G1 Campinas e Região 

02/09/2019 18h03  Atualizado há 19 horas 
 

 

Justiça determina retomada de cirurgias no Hospital Municipal de Paulínia 

A Justiça concedeu uma liminar ao Ministério Público (MP) e determinou que a Prefeitura 
de Paulínia (SP) promova a retomada de serviços públicos parados no hospital municipal. 
De acordo com a decisão, a administração pública deve abrir licitações para compra de 
medicamentos e insumos que permitam o retorno de cirurgias eletivas. O Executivo precisa 
cumprir a decisão no prazo de 60 dias. 
A liminar ainda prevê que a Prefeitura permita que o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) faça uma auditoria interna, com a análise de computadores e documentos, 
para verificar supostas irregularidades nos pagamentos na área da saúde. 
O órgão estadual vai produzir um relatório sobre as finanças da pasta e apontar eventuais 
omissões, superfaturamentos e "outras situações que podem configurar improbidade 
administrativa". 

DATA: 2/9/2019  
VEÍCULO: EPTV/ G1  
ASSUNTO: SAÚDE/ DECISÃO JUDICIAL  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/02/justica-aceita-liminar-e-
determina-retomada-de-cirurgias-no-hospital-municipal-de-paulinia.ghtml 
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"Em linhas gerais, há notícia de ausência de realização de licitações para aquisições de 
bens e serviços, assim como de ausência de pagamentos a fornecedores que, por este 
motivo sem negam a fornecer medicamentos e insumos ou a participar de certames.  
O cenário reflete num verdadeiro caos com mais de mil pessoas aguardando para realizar 
cirurgias na cidade", afirmou a promotora Verônica Silva de Oliveira, no pedido de liminar. 

 
Hospital Municipal de Paulínia — Foto: Reprodução / EPTV 

 
Cancelamento de cirurgias 
Em agosto, a diretoria do Hospital Municipal de Paulínia (SP) denunciou o fechamento do 
Centro Cirúrgico Ortopédico pela falta de materiais, como próteses, placas, parafusos e 
fios. O caso foi registrado na Polícia Civil no início da noite de quinta-feira (8). 
À época, a Prefeitura negou paralisação de atendimentos e informou a abertura de uma 
sindicância da Secretaria de Saúde. 
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Justiça manda Prefeitura retomar 
cirurgias no Hospital Municipal 
 

Liminar obtida pelo Ministério Público obriga o Executivo a fazer licitações 
para normalizar atendimentos e sanear contas da unidade hospitalar 

2 set 2019 – 20h15 

 

Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”: situação de crise (Foto: Divulgação) 

A Justiça acatou o pedido de liminar do Ministério Público de São Paulo e determinou que a 
Prefeitura tome medidas para sanear as contas do Hospital Municipal “Vereador Antônio 
Orlando Navarro”. A medida visa obrigar o Executivo a retomar os serviços públicos, em 
especial, as cirurgias médicas que não são realizadas por falta de medicamentos e insumos. 
 
Pela decisão, a Administração municipal fica obrigada a iniciar, em até 60 dias, licitações 
não apenas para aquisição de produtos, mas também para a manutenção dos equipamentos 
e tudo mais que se fizer necessário ao restabelecimento do atendimento hospitalar à 
população. Segundo o MP, há mais de mil pessoas aguardando cirurgias na cidade. 
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De acordo com a liminar obtida pelo MP, a Prefeitura de Paulínia fica ainda obrigada a 
permitir que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) acesse salas, computadores e a todos 
os documentos e informações necessárias à realização de auditoria interna nos pagamentos 
da área da Saúde. 
Após esse trabalho, o TCE irá produzir relação cronológica de pagamentos para quitação 
das obrigações pendentes, lista das obrigações que não podem ser quitadas, apontando os 
motivos para negativa de pagamentos; eventuais omissões das autoridades, 
superfaturamentos e outras situações que possam configurar improbidade. 
A concessão da liminar foi um pedido apresentado pela promotora de Justiça Verônica Silva 
de Oliveira em ação civil pública ajuizada diante das dificuldades notadas no Hospital 
Municipal de Paulínia. Na petição inicial, ela afirmou que há notícia de ausência de 
realização de licitações para aquisições de bens e serviços, assim como de falta de 
pagamentos a fornecedores. 
 
“Por este motivo (fornecedores) se negam a fornecer medicamentos e insumos ou a 
participar de certames”, afirmou a promotora no pedido de liminar a Justiça. “Este cenário 
reflete num verdadeiro caos com mais de mil pessoas aguardando para realizar cirurgias na 
cidade, situação insustentável que deve ser regularizada.” 
 
A Prefeitura foi procurada, mas não respondeu a reportagem até a publicação deste texto. 
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Liminar obriga retomada de cirurgias no Hospital 
de Paulínia 
 

Decisão ainda prevê que em 60 dias Prefeitura deve fazer licitações para hospital e 
permitir que TCE faça auditoria nas contas da unidade 
 

Da Redação | ACidadeON Campinas2/9/2019 18:12 
 

 

O Hospital Municipal de Paulínia   

 

A Prefeitura de Paulínia está obrigada a retomar cirurgias médicas que não estão sendo realizadas 
por falta de medicamentos e insumos no Hospital Municipal da cidade após uma liminar concedida 
pela Justiça. A liminar ocorre após pedido do Ministério Público de São Paulo. Além da retomada 
das cirurgias, a Prefeitura terá que sanear as contas do hospital.  
 
Além disso, a administração municipal fica obrigada a iniciar, em até 60 dias, licitações não apenas 
para aquisição de produtos, mas também para a manutenção dos equipamentos e tudo mais que se 
fizer necessário ao restabelecimento do atendimento.  
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FISCALIZAÇÃO DO TCE  
A Prefeitura de Paulínia fica obrigada também a permitir que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) 
acesse salas, computadores e a todos os documentos e informações necessárias à realização de 
auditoria interna nos pagamentos da área da saúde.  
Após esse trabalho, o órgão irá produzir relação cronológica de pagamentos para quitação das 
obrigações pendentes, lista das obrigações que não podem ser quitadas, apontando os motivos 
para negativa de pagamentos e relatório apontando eventuais omissões das autoridades, 
superfaturamentos eventualmente detectados e outras situações que eventualmente configurem 
improbidade.  
 
O PEDIDO DA LIMINAR  
A concessão da liminar foi um pedido apresentado pela promotora de Justiça Verônica Silva de 
Oliveira em ação civil pública ajuizada diante das dificuldades notadas no Hospital Municipal de 
Paulínia.  

"Em linhas gerais, há notícia de ausência de realização de licitações para aquisições de bens e 
serviços, assim como de ausência de pagamentos a fornecedores que, por este motivo sem negam 
a fornecer medicamentos e insumos ou a participar de certames. Este cenário reflete num 
verdadeiro caos com mais de mil pessoas aguardando para realizar cirurgias na cidade, situação 
insustentável que deve ser regularizada", afirmou a promotora na petição inicial.  
 

A PREFEITURA DE PAULÍNIA  
A Prefeitura de Paulínia foi procurada para comentar o caso, mas a Administração atual não 
respondeu os questionamentos da reportagem. 
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Com liminar da Justiça, cirurgias devem ser retomadas 
em 60 dias no Hospital Municipal de Paulínia 
Por Redação - 3 de setembro de 20196 0 
 
Uma liminar da Justiça determinou que a Prefeitura de Paulínia retome os serviços 
públicos que estão suspensos no hospital municipal. 
A decisão concedida ao Ministério Público diz que a administração pública deve abrir 
licitações para compra de remédios e insumos para que as cirurgias eletivas sejam 
retomadas. 
O prazo para que o Executivo cumpra a decisão é de 60 dias. 
Ainda na liminar, está previsto que a Prefeitura permita o Tribunal de Contas do 
Estado a fazer uma auditoria interna. Isso inclui análise de computadores e 
documentos, com objetivo de verificar supostas irregularidades nos pagamentos na 
área da saúde. 
O Centro Cirúrgico Ortopédico do Hospital Municipal fechou em agosto. De acordo 
com a diretoria, o motivo seria a falta de materiais, como próteses, placas, parafusos 
e fios. 
A Prefeitura negou paralisação dos atendimentos na época, e informou que seria 
aberta uma sindicância na Secretaria de Saúde. 

DATA: 2/9/2019  
VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS  
ASSUNTO: SAÚDE/ DECISÃO JUDICIAL  
PÁGINA: https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/09/com-liminar-da-justica-cirurgias-
devem-ser-retomadas-em-60-dias-no-hospital-municipal-de-paulinia/ 
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DATA: 4/9/2019  
VEÍCULO: BLOG PAULINIAONLINE  
ASSUNTO:  SAÚDE/ FILA DE CIRURGIAS  
PÁGINA: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/09/hospital-municipal-de-paulinia-tem-13.html 

 
 
 
 

 

Hospital Municipal de Paulínia tem 1,3 mil 
pessoas na fila de cirurgias 
15:24 

 

Ministério Público conseguiu liminar na Justiça para retomar os serviços na unidade. 

 

O Hospital Municipal de Paulínia (SP) tem pelo menos 1,3 mil pessoas na fila para realizar cirurgias. 

O número é consequência de uma apuração do Ministério Público que resultou em uma liminar aceita 

pela Justiça para que a Prefeitura retome os procedimentos parados na unidade. O Executivo informou 

que ainda não foi notificado oficialmente da decisão. 

 

A especialidade com mais espera para cirurgias no Hospital Municipal de Paulínia é a urologia, com 

477 pacientes na fila. A faxineira Suely Aparecida de Souza aguarda há um ano para o filho conseguir 

fazer um procedimento e até agora não teve resposta. 

 

"Eles só enrolam. Eles falam que tem 40 crianças esperando, e fora isso tem mais cirurgia para ser 

feita e não tem recurso para fazer. A infecção de urina incomoda muito meu filho e eu não consigo 

fazer cirurgia. Onde está o dinheiro de Paulínia", disse. 
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A liminar 

De acordo com a decisão, a administração pública deve abrir licitações para compra de medicamentos 

e insumos que permitam o retorno das cirurgias eletivas. O Executivo precisa cumprir a decisão no 

prazo de 60 dias. 

A liminar ainda prevê que a Prefeitura permita que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-

SP) faça uma auditoria interna, com a análise de computadores e documentos, para verificar supostas 

irregularidades nos pagamentos na área da saúde. 

O órgão estadual vai produzir um relatório sobre as finanças da pasta e apontar eventuais omissões, 

superfaturamentos e "outras situações que podem configurar improbidade administrativa". 

 

"Tem exames que não têm sido feitos. Endoscopia, colonoscopia, exames que deixam de ser feitos por 

falta de manutenção de máquinas. Dinheiro tem. Até 2019, R$ 350 milhões foram para a área de saúde. 

O próprio secretário de Saúde diz que tem dinheiro", explicou a promotora Verônica Silva de Oliveira. 
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DATA: 1º/9/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: LICITAÇÃO/ PONTE DO RIO ATIBAIA  
PÁGINA: 6  



   RESUMO DA SEMANA  |  42 

 

 

 
 
 
 
 

Prefeitura inicia processo licitação para 
construção da ponte sobre Rio Atibaia 
18:00 

 
 

O prefeito de Paulínia assinou na tarde desta sexta-feira (30) a autorização para 
abertura do processo licitatório para construção da ponte sobre o Rio Atibaia, com 
valor estimado em R$ 60 milhões e com prazo de execução de dois a três anos. Desde 
maio, o secretário municipal de Obras, Leonardo Torres, esteve empenhado em 
despachar os processos e estudos no sentido de viabilizar a ponte, uma das maiores 
reivindicações da população há anos.  
 
A ponte vai ligar a Avenida do Trabalhador, no Monte Alegre, à Avenida Paulista, no 
Jardim Planalto, com o objetivo de desafogar o trânsito caótico, principalmente em 

DATA: 3/9/2019  
VEÍCULO: BLOG PAULINIAONLINE  
ASSUNTO: LICITAÇÃO/ PONTE DO RIO ATIBAIA 
PÁGINA: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/09/prefeitura-inicia-processo-licitacao.html 
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horário de pico, no acesso aos bairros do outro lado da ponte. “Hoje é um dos dias 
mais importantes na minha trajetória como prefeito. Moro do outro lado, sei o que os 
moradores passam diariamente, ouço esse pedido por toda a parte. Muitos políticos 
prometem, mas nós fazemos”, diz o prefeito emocionado.  
 
Os estudos técnicos realizados dão conta de que a ponte terá 250 metros de extensão, 
deles 120 metros será de ponte estaiada – modelo necessário para obtenção de 
licenças ambientais, para preservar a fauna e flora da região do Rio Atibaia. “Construir 
a ponte é um grande desafio. Sabemos dos anseios da população e é ume honra fazer 
parte desse processo que vai realizar esse sonho, oferecer qualidade de vida aos 
paulinenses e deixar um legado para o futuro”, reforça Torres, sobre o documento 
protocolado com o Nº 2019000020957. 
 
Dentro dos próximos dias haverá a publicação do edital de licitação e as empresas 
interessadas em realizar a obra deverão se cadastrar no site da prefeitura para que 
possam participar do certame. Na terça-feira (3) deverá ser protocolado junto à 
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) o licenciamento ambiental da 
obra, sendo que grande parte dos estudos necessários já foram realizados, o que trará 
agilidade ao processo. 
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DATA: 4/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/04/uma-mulher-de-32-anos-do-joao-
aranha-e-o-sexto-caso-de-sarampo/ 

 
 
 
 
 
 

Mulher de 32 anos do João Aranha é o 
sexto caso de sarampo 
 
Número de notificações da doença sob investigação também subiu para 
19 em Paulínia, segundo o que informou a Prefeitura nesta quarta 

4 set 2019 – 20h27 

 
Casos de sarampo estão pipocando em todo o País, mas a maioria no Estado de São Paulo (Foto: Divulgação) 

 
 

O número de pessoas com sarampo em Paulínia continua crescendo. A Prefeitura confirmou o sexto 
caso positivo nesta quarta-feira (4). Trata-se de uma mulher de 32, vacinada e que mora no bairro João 
Aranha. 
 
Até terça-feira (3), eram cinco casos confirmados e 18 em investigação em Paulínia. Confira a idade e 
onde moram os infectados com a doença: 
 

 uma mulher de 32 anos, vacinada e residente no bairro João Aranha; 
 um menino de 3 anos, que estava vacinado e é morador do bairro Flamboyant; 
 outro menino de 3 anos, também vacinado e que reside no Jardim Leonor; 
 uma menina de ano, não estava vacinada, moradora do bairro Morumbi; 
 menina de 11 meses, não vacinada, do bairro Bom Retiro; 
 menina de 10 meses, não vacinada, do Jardim América. 
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Os casos de sarampo estão pipocando em todo o País, mas a maioria no Estado de São Paulo, que neste 
ano, até o momento, registra 2.982 ocorrências. A região tem 67 infectados. Campinas é a cidade com 
maior número: 27. 
 
O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (4) que os casos de sarampo no Brasil totalizam 
2.753 desde junho, quando um novo surto da doença teve início. Segundo secretário de Vigilância em 
Saúde da pasta, Wanderson Kleber de Oliveira, é importante separar os dados do surto atual dos 
números daquele que ocorreu no início do ano na região Norte do País, que durou até maio. 
 
“Esses dados são colocados separadamente, pois estamos trabalhando com surtos ativos, com cadeias 
ativas”, explicou Oliveira. Um dado consolidado, unificando os dois momentos da doença no Brasil 
ao longo do ano, deve ser divulgado na semana que vem. 
 
Paulínia está incluída na lista do Ministério da Saúde de municípios em situação de surto ativo de 
sarampo. Mas desde o último dia 25, a Secretaria de Estado da Saúde orienta os pais e responsáveis a 
vacinar contra o sarampo as crianças de seis meses a menores de 1 ano que residem nas 645 cidades 
paulistas. 
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DATA: 
5/9/2019  
VEÍCULO: 
TODO DIA 
ASSUNTO: 
SAÚDE/ 
SARAMPO 
PÁGINA:  
5, COM 
CHAMADA 
NA CAPA 
(MANCHETE) 
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DATA: 6/9/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: TRANSPORTE/ AUDIÊNCIA PÚBLICA  
PÁGINA: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Audiência Pública do Transporte Urbano de Paulínia 
 
 
DATA: 6/9/2019 | VEÍCULO: PAULINIA.SP.GOV.BR | PÁGINA: http://paulinia.sp.gov.br/noticias?id=4398 
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DATA: 3/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: EMPRESAS  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/03/prefeitura-faz-recadastramento-de-
empresas-e-prestadores-de-servicos/ 

 
 
 

 

 

 

Prefeitura faz recadastramento de empresas 
e prestadores de serviços 
 

Atualização de dados deve ser realizada por microempreendedor 
individual, prestador de serviços, comerciante e empresário em geral 

3 set 2019 – 20h56 

 
Reprodução da página inicial do recadastramento online oferecido neste ano (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia deu início nesta semana ao recadastramento anual dos 
contribuintes com MEI (Microempreendedor Individual), prestadores de serviços, 
comércios, e empresas em geral estabelecidas no município. O prazo termina no 
próximo dia 4 de novembro. 
 
A novidade neste ano é o serviço de recadastramento online. Desta vez, os 
contribuintes podem fazer de qualquer lugar, acessando o 
site https://portal.icadonline.com.br/index.cfm?pid=3185. A atualização dos dados 
deverá facilitar todo o controle fiscal, de acordo com a Prefeitura. O recadastramento 
atende o decreto nº 7615/2019, do último dia 22. 
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Conforme o decreto, 
 
“As pessoas jurídicas e a essas equiparadas, estabelecidas no Município de Paulínia, 
que exerçam atividades previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
– CNAE, assim como os profissionais autônomos e liberais que exerçam atividades 
previstas na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, estão obrigadas a realizar o 
recadastramento de seus dados junto ao Cadastro Mobiliário Municipal, através do 
portal de Paulínia: “www.paulinia.sp.gov.br”, acessando link – “Serviços Online”, a 
opção “Empresa Fácil”, e o ícone “RECADASTRAMENTO“. 
 
Para o secretário municipal dos Negócios da Receita de Paulínia, José Luis Braga, o 
sistema online vai facilitar todo o trabalho que até então era feito presencialmente na 
sede da Pasta, que fica no Paço Municipal de Paulínia “Palácio Cidade Feliz”, e todo o 
processo organizado de forma manual. 
 
O cadastro é feito anualmente, de acordo com o Código Tributário do Município, onde 
o contribuinte atualiza as informações e paga as taxas de acordo com localização e 
área de funcionamento. No sistema existem cerca de 7 mil empresas cadastradas entre 
ativas, suspensas e MEI. 
 
“Esse recadastramento vai funcionar para atualizar nosso sistema, saber quantas 
empresas têm de fato no município, quantas fecharam e, assim nortear planos e 
atualizar dados do Fisco”, explicou Braga. 
 
Os contribuintes precisam estar devidamente regularizados para a emissão de notas 
fiscais. As empresas que não realizarem o cadastramento sofrerão suspensão das 
atividades por 60 dias e poderão ter a Inscrição Municipal encerrada. 
 
Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3874-5699. 
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DATA: 6/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: DESFILE 7 DE SETEMBRO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/06/paulinia-nao-vai-ter-desfile-civico-de-
sete-de-setembro-neste-ano/ 

 
 
 
 
 
 

Paulínia não vai ter desfile cívico de  
Sete de Setembro neste ano 
 
Governo interino confirmou a dois dias da comemoração da Independência 
do Brasil que não realizará o evento na Avenida José Paulino 

6 set 2019 – 5h30 

 
Soldados do Exército Brasileiro desfilam na Avenida José Paulino no dia 7 de Setembro de 2018 (Foto: Divulgação) 
 
Paulínia voltará neste ano a deixar de realizar o desfile de Sete de Setembro em comemoração 
ao 197º aniversário da Independência do Brasil de Portugal. Após um período sem a celebração 
cívica e militar, a cidade retomou o evento em 2017, repetiu a dose em 2018 e nesses dois anos 
seguidos levou milhares de pessoas às ruas. 
 
A Prefeitura de Paulínia confirmou nesta quinta-feira (5) que não promoverá o desfile neste 
sábado, dia 7 de setembro, feriado nacional da Independência do Brasil. Entretanto, até a 
publicação deste texto o governo interino não havia explicado os motivos que o levaram a não 
realizar neste ano a festa cívica e militar no município. 
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Festa cívica e militar de 2018 levou 9 mil pessoas às ruas em celebração à Independência (Foto: Divulgação) 
 
Após anos sem o desfile, Paulínia retomou a comemoração à Independência em 2017. Segundo 
a Prefeitura, o evento atraiu cerca de 10 mil pessoas – 8 mil assistiram a festa e 1,8 mil 
desceram a Avenida José Paulino, entre integrantes de escolas, entidades filantrópicas, 
Fanfarra Municipal, Orquestra de Violas, Corpo de Bombeiros, Política Militar e Exército 
Brasileiro. 
 
Em 2018, os voluntários voltaram a desfilar na José Paulino e a avenida recebeu um público 
de aproximadamente 9 mil pessoas para acompanhar a comemoração à Independência do 
Brasil, de acordo com os números do então subcomandante da Guarda Civil de Paulínia, 
Rodrigo Domingues Vieira. 
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DATA: 5/9/2019  
VEÍCULO: ZATUM  
ASSUNTO: PREVENÇÃO AO SUICÍDIO  
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/585/acao-de-prevencao-ao-suicidio-acontece-em-
paulinia 

 
 
 
 
 
 

Paulínia terá ação de prevenção ao 
suicídio 
 
O evento faz parte de iniciativa do Setembro Amarelo 
 

Por: Da Redação - 05/09/2019 18h12 

Participantes do projeto são voluntários (Crédito: divulgação) 
 

O Projeto Joelhos de Pano organiza uma ação de prevenção ao suicídio no domingo (15), das 

9h às 14h no Parque Zeca Malavazzi, na região central de Paulínia. É o segundo ano da ação. 

 

O projeto ocorre no mês mundial de prevenção do suicídio, “Setembro Amarelo”. O tema da 

iniciativa é “Ponto pra Vida – Movimento pela prevenção ao suicídio”. A proposta é oferecer 

atividades esportivas, culturais e artesanais, simultâneas, levar informação para proporcionar 

a quebra de tabu, reflexões sobre saúde mental e valorização da vida. 
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DATA: 6/9/2019 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA | PÁGINA:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2019/09/06/Projeto-promove-evento-gratuito-de-
preven%C3%A7%C3%A3o-ao-suic%C3%ADdio-no-Parque-Zeca-Malavazzi 

“Esse assunto já foi um tabu muito maior, mas hoje ainda enfrentamos dificuldades na 

identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de 

informação”, alertou uma das idealizadoras do projeto, Cibele Renata Montagner Siqueira. 

 

A programação é gratuita, tem início às 9h com minipalestras com especialistas, aulas de 

ginástica, de ritmos e yoga, oficinas terapêuticas com artesanato, interatividade com o público 

presente através de distribuição de abraços, orações e escuta com profissionais, além de música 

e exposição de trabalhos artesanais produzidos pelas voluntárias do Joelhos de Pano. 

 

O evento é aberto ao público e é uma ação conjunta com profissionais de diversas áreas, todos 

voluntários. 
 
 
 
 
 

 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Projeto promove evento gratuito de prevenção ao suicídio no Parque 
Zeca Malavazzi 
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DATA: 6/9/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CAPACITAÇÃO/ ACESSIBILIDADE  
PÁGINA: https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2019/09/06/Governo-abre-
inscri%C3%A7%C3%B5es-de-cursos-para-pessoas-com-defici%C3%AAncia-em-Paul%C3%ADnia-e-
regi%C3%A3o 

 
 
 
 
 
 

Governo abre inscrições de cursos para pessoas 
com deficiência em Paulínia e região 

 

 

06.09.2019 

As vagas são para as cidades de Paulínia, Campinas, Limeira, Piracicaba e Valinhos 
  
O governo de São Paulo abriu inscrições para cerca de 600 vagas em cinco cidades da região para 24 
cursos de qualificação para portadores de deficiência nas áreas de turismo, hospitalar, informática e 
prestação de serviços. 
As vagas são para as cidades de Paulínia, Campinas, Limeira, Piracicaba e Valinhos. 
Os moradores da região devem procurar os postos de atendimento ao trabalhador (PATs) para cadastro 
ou acessar o site oficial do programa (www.trabalhoinclusivo.sp.gov.br). 
As empresas também podem fazer o cadastro das vagas, para que seja conhecida a demanda na região 
e no estado. O governo vai informar o início das aulas após saber quais são as demandas de cada região. 
Além de qualificar os profissionais, os cursos tentam descobrir as características de cada aluno para 
fazer o encaminhamento para o mercado de trabalho. Os cursos têm carga horário de 60 horas. 
  
Vagas na região 
Campinas Etec Bento Quirino Barman 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Camareira 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Garçom 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Copeiro 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Montador de mesa para festas 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Almoxarife e estoquista 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Assistente Administrativo 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Assistente de RH 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Operador de Caixa 10 vagas 
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Campinas Etec Bento Quirino Operador de Telemarketing 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Técnicas de Vendas 10 vagas 
Campinas Etec Bento Quirino Informática Básica com Open Office e Windows 10 vagas 
Limeira Etec Trajano Camargo Almoxarife e estoquista 10 vagas 
Limeira Etec Trajano Camargo Assistente Administrativo 10 vagas 
Limeira Etec Trajano Camargo Assistente de RH10 vagas 
Limeira Etec Trajano Camargo Operador de Caixa 10 vagas 
Limeira Etec Trajano Camargo Operador de Telemarketing 10 vagas 
Limeira Etec Trajano Camargo Técnicas de Vendas 10 vagas 
Limeira Etec Trajano Camargo Auxiliar de produção de Computador 10 vagas 
Limeira Etec Trajano Camargo Informática Básica com Open Office e Windows10 vagas 
Limeira Etec Trajano Camargo Operador de computadores 10 vagas 
LimeiraEtec Trajano CamargoDesenvolvedor de Aplicativos para Mídias10 vagas 
LimeiraEtec Trajano CamargoPráticas de Mídias Sociais 10 vagas 
LimeiraEtec Trajano CamargoAuxiliar de web designer 10 vagas 
  
Paulínia Etec Polivalente de Americana Almoxarife e estoquista 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Assistente Administrativo 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Assistente de RH 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Operador de Caixa 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Operador de Telemarketing 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Técnicas de Vendas 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Auxiliar de produção de Computador 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Informática Básica com Open Office e Windows 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Operador de computadores 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Desenvolvedor de Aplicativos para Mídias 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Práticas de Mídias Sociais 10 vagas 
Paulínia Etec Polivalente de Americana Auxiliar de web designer 10 vagas 
  
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Almoxarife e estoquista 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Assistente Administrativo 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Assistente de RH 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Operador de Caixa 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Operador de Telemarketing 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Técnicas de Vendas 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Camareira 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa copeiro10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa montador de mesa para festas 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Organização e promoção de festas e eventos 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Informática Básica com Open Office e Windows 10 vagas 
Piracicaba Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa Operador de computadores 10 vagas 
  
Valinhos Etec Benedito Storani Almoxarife e estoquista 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Assistente Administrativo 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Assistente de RH 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Operador de Caixa 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Operador de Telemarketing 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Assistente de logística 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Chocolateiro10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Culinária Básica 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Salgadeiro 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Ajudante de cozinha 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Cuidador de idosos 10 vagas 
Valinhos Etec Benedito Storani Manicure e Pedicure 10 vagas 
Fonte G1 
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Quatro cidades da região saem do Mapa do Turismo 
Campinas é a única que aparece na na categoria A (o que significa que ela tem atrativos e 
estrutura turística) 
 

Publicado 05/09/2019 - 19h57 - Atualizado 05/09/2019 - 20h01 
Por Maria Teresa Costa 

 

Quatro cidades da Região Metropolitana de Campinas foram excluídas do novo Mapa do 
Turismo Brasileiro, divulgado pelo Ministério do Turismo. Artur Nogueira, Hortolândia, 
Monte Mor e Santo Antônio de Posse estão fora da edição 2019 do mapa por não adotarem 
o turismo como estratégia de desenvolvimento. Na última edição, de 2017, apenas Monte 
Mor e Nova Odessa ficaram fora. 

A maioria das cidades da região está nas categorias A, B e C, que contemplam os 
municípios que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais e possuem 
algum grau de estrutura para atender o visitante. Cada categoria é estabelecida pelo fluxo 
de turista e a estrutura que a cidade tem para receber os visitantes, como hotéis, bares, 
restaurantes e transporte. 

Na região, apenas Campinas está na categoria A (o que significa que ela tem atrativos e 
estrutura turística). Já Americana, Indaiatuba e Sumaré estão na B. As demais cidades, 
como, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Itatiba, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, 
Santa Bárbara d´Oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedos pertencem à categoria C. 

Engenheiro Coelho, Morungaba e Pedreira estão na categoria D, onde estão destinos que 
não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto, alguns 
possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e 
formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem. 

Segundo o Ministério do Turismo, o mapa é um instrumento importante para gestão, 
estruturação e promoção dos destinos. Além da necessidade de o município ter um órgão 
de turismo em atividade e conselho municipal funcionando, o novo mapa adotou outros 
critérios obrigatórios para a participação na plataforma: orçamento próprio destinado ao 
turismo e possuir prestadores de serviços turísticos de cadastro obrigatório registrados no 
Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo. 
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A cidade de Holambra está na categoria Águas e Flores do novo Mapa do Turismo do Brasil 

 

O Mapa mostra três cidades da RMC no Circuito de Águas e Flores Paulista (Holambra, 
Jaguariúna e Pedreira). Já Campinas, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré 
estão no circuito do Bem Viver, enquanto Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Paulínia estão 
no circuito de Trilhos e Trilhas da Baixa Mogiana. Morungaba, Valinhos, Vinhedo, Itatiba 
e Indaiatuba estão classificadas no Circuito das Frutas. 

Nova Odessa, excluída há seis anos, retornou ao Mapa como região turística Bem Viver, 
na categoria C, que reúne as localidades com foco no turismo regional. O diretor de Cultura 
e Turismo, Cícero Edno, explicou que a ausência do Município nas últimas duas edições 
do mapa (2016 e 2017) ocorreu em função da necessidade de adaptação aos novos critérios 
estabelecidos pelo governo federal. "Inserimos o turismo no orçamento do município e 
envolvemos a sociedade na elaboração do Plano Municipal de Turismo, que traz diretrizes 
para o desenvolvimento do setor nos próximos dez anos", afirmou 

Com a inclusão, Nova Odessa volta a fazer parte do grupo prioritário de cidades brasileiras 
para receber investimentos no setor, por meio de programas do ministério. "Temos o maior 
jardim botânico da América Latina, centros de pesquisa, polo industrial forte, localização 
privilegiada e estamos investindo muito em obras e ações para deixar a cidade cada vez 
mais bonita, funcional e aconchegante para nossa população e para todos que nos visitam", 
afirmou o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 30/8 a 5/9/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Passarela na Rodovia Zeferino Vaz é necessidade urgente, defende Valadão 
5 de setembro de 2019  

Os registros de acidentes na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) fizeram o vereador Fábio 
Valadão (PRTB) solicitar uma passarela na altura do posto do Laranjão. Ele pede que a 
concessionária Rota das Bandeirantes, responsável por administrar a via, informe se há estudos para 
construir local de passagem adequado para pedestres […] 

 

 

Câmara homenageia atletas de Paulínia e debate incentivo ao esporte 
4 de setembro de 2019  

O esporte foi um dos principais temas da 16ª Sessão Ordinária, nesta terça-feira (3/9): os vereadores 
solicitaram mais incentivo aos atletas da cidade e homenagearam importantes nomes que 
representam o município em competições, como o atleta que conquistou medalha de ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Lima, no final de agosto. […] 
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Atleta paraolímpico é aplaudido durante sessão na Câmara de Paulínia 
4 de setembro de 2019  

Ganhador da medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, o atleta paralímpico 
Agnaldo Francisco da Silva foi aplaudido na sessão ordinária de terça-feira (3/9), durante Moção do 
vereador Zé Coco (PV). No Pan, ele competiu na categoria 100m masculino T13 […] 

 

Vereador Luciano Ramalho propõe criação de Ouvidoria no Legislativo 
Paulinense 
3 de setembro de 2019  

O vereador Luciano Ramalho (PP), solicitou à Câmara Municipal de Paulínia, por meio da Indicação 
Nº 879/2019, a criação do Serviço de Ouvidoria no Legislativo Paulinense. Luciano argumenta que o 
intuito do projeto é aproximar mais a Câmara Municipal da população […] 

 

Agente Fiscalizador de Trânsito nas unidades escolares municipais é 
indicação do vereador Marcelo D2 
3 de setembro de 2019  

Para o vereador Marcelo D2 (PROS), as escolas, creches e Escolas Municipais de Educação Infantil 
(EMEIs) apresentam grande fluxo de pessoas nos períodos de entrada e saída dos alunos. Para isso, 
ele solicita ao Executivo estudo para colocação de Agente Fiscalizador de Trânsito na porta das 
unidades escolares […] 
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Paulínia terá carteira para identificar autistas e semana de conscientização 
2 de setembro de 2019  

Duas novas leis municipais, com origem na Câmara de Paulínia, obrigam o governo municipal a 
adotar políticas públicas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA): a Lei 3.711/2019 
cria a Carteira de Identificação do Autista, enquanto a Lei 3.174/2019 define que a cidade terá 
anualmente uma Semana de Conscientização para debater o tema […] 

 

João Mota pede adequação da iluminação na quadra da Lagoa do João Aranha 
30 de agosto de 2019 

O vereador João Mota (DC) apresentou uma indicação, na Câmara de Paulínia, solicitando que seja 
ajustada a iluminação na quadra poliesportiva da Praça e Lagoa Waldemar Perissinotto, no bairro 
João Aranha. […] 

 

Avenida José Paulino precisa de mais lixeiras, afirma Marcelo Souza 
30 de agosto de 2019  

Uma medida simples, como a instalação de lixeiras ao longo da avenida José Paulino, pode evitar 
transtornos na área central de Paulínia, tornar a região mais agradável e ampliar a conscientização 
dos moradores sobre a importância de manter limpo o espaço público. É o que defende o vereador 
Marcelo Souza (PRTB) ao solicitar mais recipientes […] 


