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DATA: 15/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2438 

Mudança no Regimento da Câmara limita acesso ao 

trabalho dos vereadores 
 
Da Redação 

15/10/2019 14:10:16 
 
 

 

Segundo o parlamentar, alteração dará mais "modernidade e agilidade" às sessões  

Leitura resumida das indicações parlamentares foi cortada das sessões, por iniciativa do 

vereador Fábio Valadão (PRTB); agora, só pela internet 

 

A partir desta terça-feira (15), quando acontece a 19ª sessão da Câmara Municipal de Paulínia, não 

haverá mais a “leitura das ementas (resumos) das Indicações” que os vereadores apresentam, 

duas vezes por mês.  Indicação é a ferramenta utilizada pelo parlamentar para pedir ou propor 

ao Prefeito Municipal ações que visam melhorias para a população. 
 

Os resumos eram lidos pelo assessor de imprensa e cerimonial do Legislativo, Felipe Luchete, com 

o propósito de informar à população o que cada vereador estava pedindo ou propondo para 

áreas como saúde, educação, segurança, transporte, moradia, entre outras. Agora, só será 

possível saber pesquisando no site da Câmara (veja abaixo). 

 

O fim da leitura das ementas foi discutido e aprovado, por 11 votos, na sessão de 1º de outubro, 

quando o autor da proposta, Fábio Valadão (PRTB), justificou que a mudança tornará as sessões 

mais dinâmicas.  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2438
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=107773
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“Essa modificação visa trazer também um pouquinho mais de modernidade nas sessões, e um 

pouco mais de agilidade também”, disse ele.  O parlamentar ressaltou ainda que, “nada impede dos 

colegas vereadores quererem pedir a leitura de alguma indicação, durante a primeira parte (da 

sessão)”.  

 

Como pesquisar Indicações pela internet 
 

No site da Câmara Municipal de Paulínia, clique em “Sala do Cidadão”, depois “Consulte Pautas 

e Sessões”, e escolha a sessão desejada. Na página seguinte, clique em “Ementário” e veja 

números, resumos e autores das Indicações.   

 

Para acessar o conteúdo completo de uma determinada Indicação retorne à “Sala do Cidadão”, 

clique em “Consulte Proposituras”, selecione em "Documentos" a opção “Indicações”, informe o 

“número” e “ano” da propositura, e clique “Pesquisar”. Você pode baixar o arquivo, disponível nos 

formatos PDF ou Word.  

 

Foto: Reprodução/Sessão da Câmara 
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DATA: 16/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES 
PÁGINA: A6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 16/10/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PRESIDÊNCIA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/durante-sessao-ze-coco-faz-balanco-dos-seus-250-dias-
como-presidente-da-camara/ 

 
 

Durante sessão, Zé Coco faz balanço dos seus 250 dias como 

presidente da Câmara 
Por  Redação 

16 de outubro de 2019 

 

O vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV), apresentou durante a 19ª sessão 

ordinária desta terça-feira (15/10), um balanço do período em que ficou à frente da 

presidência da Câmara de Paulínia. De acordo com o edil, seus 250 dias de trabalho foram 

pautados pela transparência e responsabilidade, buscando sempre atender os princípios 

que norteiam a 

administração pública. 

Entre as ações realizadas no período estão: a continuidade de algumas obras que já 

estavam em andamento, criação e aprovação do PCCV (Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos) dos servidores do Legislativo, melhoria nos benefícios para esses mesmos 

funcionários visando o melhor atendimento da população e redução dos valores de alguns 

contratos, o que segundo ele, gerou economia aos cofres. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/durante-sessao-ze-coco-faz-balanco-dos-seus-250-dias-como-presidente-da-camara/
http://noticiasdepaulinia.com.br/durante-sessao-ze-coco-faz-balanco-dos-seus-250-dias-como-presidente-da-camara/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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Também foram implantados na gestão do ex-presidente, a Ouvidoria da Câmara; um 

aplicativo para telefone celular onde os vereadores e suas assessorias podem interagir com 

os munícipes, facilitando assim o acesso às informações. Além de terem sido adotadas 

medidas para facilitar acessibilidade dos links do site oficial do Legislativo e também foram 

disponibilizadas informações na página oficial que antes não eram publicadas. 

A solução de determinadas demandas levantadas pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo) e que precisavam ser resolvidas também foi citada pelo vereador, 

como a alteração legislativa que passou a exigir nível superior para funcionários em 

comissão de assessoria de vereador. 

Zé Coco ainda disse que o principal objetivo de seu período frente a presidência foi o de 

contribuir com o progresso do município, onde foi dada celeridade aos processos, 

priorizando a votação de Projetos do Executivo e do Legislativo que visavam contribuir com 

a população. Assim como foi mantido um diálogo aberto entre os vereadores e os 

servidores da Câmara Municipal, propondo discussões e debates. 

“Durante minha gestão, foi organizada a Casa do Povo e tomadas as precauções 

necessárias, a fim de deixar tudo 100% para o presidente que reassumiu. Ele receberá a 

Câmara em dia com o Tribunal de Contas e apta a continuar desempenhando seu papel, 

que é fiscalizar as ações do Executivo Municipal e lutar por melhorias para a cidade e o 

bem-estar da população’, conclui o parlamentar. 
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DATA: 17/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: A6 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 18/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÃO SOLENE 
PÁGINA: 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 15/10/2019 
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/15/consultas-em-atraso-fila-de-
15-mil-para-cirurgias-e-divida-prefeitura-de-paulinia-expoe-crise-financeira.ghtml 

 
 

Consultas em atraso, fila de 1,5 mil para cirurgias e 
dívida: Prefeitura de Paulínia expõe crise 
Du Cazellato (PSDB) tomou posse do cargo em 4 de outubro e dados foram obtidos 

com exclusividade pela EPTV, afiliada da TV Globo. Secretaria de Saúde planeja 

ações. 
Por EPTV 2 

15/10/2019 19h46  Atualizado há 17 horas 

 

--:--/--:-- 

 
Consultas em atraso, filas para cirurgias e dívida: Paulínia expõe crise financeira 

O prefeito de Paulínia (SP), Du Cazellato (PSDB), que assumiu no dia 4 de 

outubro, tomou conhecimento da situação do município e expôs parte dos 
problemas. A EPTV, afiliada da TV Globo, conseguiu com exclusividade dados 
sobre a saúde e as finanças da administração. De acordo com o chefe do 
Executivo, o Hospital Municipal tem uma fila de 1,5 mil pessoas para cirurgias 
eletivas, consultas com até um ano de atraso, e uma dívida estimada em pelo 
menos R$ 56 milhões e que será recalculada até dezembro. 
O novo secretário de saúde, Fábio Luiz Alves, afirmou que também faltam 
remédios e insumos nas unidades de saúda da cidade.  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/15/consultas-em-atraso-fila-de-15-mil-para-cirurgias-e-divida-prefeitura-de-paulinia-expoe-crise-financeira.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/15/consultas-em-atraso-fila-de-15-mil-para-cirurgias-e-divida-prefeitura-de-paulinia-expoe-crise-financeira.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/04/novo-prefeito-toma-posse-em-paulinia-e-anuncia-mutirao-para-zerar-deficit-da-saude-em-6-meses.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/04/novo-prefeito-toma-posse-em-paulinia-e-anuncia-mutirao-para-zerar-deficit-da-saude-em-6-meses.ghtml
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Para resolver o problema, segundo ele, os medicamentos serão comprados e as 
filas de consulta e cirurgias serão zeradas com as realizações de mutirões. 
"Paulínia tem uma grande capacidade na assistência farmacêutica de ofertar 600 
medicamentos enquanto proposta do município, hoje faltam 70 [...] de doenças 
crônicas como hipertensão, diabetes. Até o final deste mês a gente vai 
regularizando 50% dos problemas da falta de medicamentos", destacou o titular 
da pasta ao mencionar que o governo trabalha em licitações para reposição de 
materiais. 
 
No dia 2 de setembro, a Justiça concedeu uma liminar ao Ministério Público (MP) 
e determinou que a Prefeitura de Paulínia promova a retomada de serviços 
públicos parados no hospital municipal. De acordo com a decisão, a 
administração 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. 
"Até o dia 24 deste mês, dar conta do agendamento das dez cirurgias 
[ortopédicas]. Nós já fizemos a solicitação, a compra, já começamos a receber 
os materiais para essas cirurgias", diz Alves sobre os procedimentos à espera 
para solução. A secretaria também planeja ações para reduzir a fila de eletivas. 

O 

secretário de Saúde em Paulínia, Fábio Luiz Alves — Foto: Reprodução / EPTV 

"A gente vai fazer o processo de mutirão, como se fosse intervenção de hospital, 
para poder girar áreas de urologia, cirurgia geral e ginecologia. A gente está 
organizando a terceira semana deste mês para dar andamento, talvez mais dois 
ou três meses adiante para conseguir superar", explica o secretário. 
O governo destacou que a atual gestão já pagou R$ 10 milhões a fornecedores e 
trabalha em um "pente-fino" nos atuais contratos.  
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Cazellato vai governar Paulínia até dezembro de 2020 e pode se candidatar à 
reeleição no pleito municipal do ano que vem. Ele recebeu 26,99% dos votos 
válidos na eleição suplementar do dia 1º de setembro, convocada após a 
cassação do ex-prefeito Dixon Carvalho (PP) e do vice Sandro Caprino (PRB) 
por abuso de poder econômico no período eleitoral de 2016. O município estava 
com administração interina desde novembro. O tucano será o 13º prefeito em 
sete anos. 

 
A sede da Prefeitura de Paulínia — Foto: Reprodução/EPTV 

'Segundo mandato' 
Cazellato ficou 76 dias à frente do governo de Paulínia entre novembro de 2018 
e janeiro deste ano. Ele era presidente da Câmara de Vereadores à época da 
cassação de Dixon Carvalho e, por isso, foi convocado a assumir o Executivo 
pelo juiz eleitoral da cidade. 
No entanto, em dezembro, após a eleição da nova mesa diretora da Câmara 
para o biênio 2019/2020, o vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido como Loira, 
foi escolhido como novo presidente do Legislativo e reivindicou a cadeira de 
prefeito. Depois de uma briga judicial que durou 23 dias, o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-SP) decidiu pela saída de Cazellato e determinou que Loira 
ficasse no comando de Paulínia até a posse do novo prefeito eleito na eleição 
suplementar. 
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DATA: 16/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: SAÚDE/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/10/consultas-em-atraso-fila-de-15-mil-para.html 
 
 

Consultas em atraso, fila de 1,5 mil para cirurgias 
e dívida: Prefeitura de Paulínia expõe crise 
13:53 

 

 
 
 
Du Cazellato (PSDB) tomou posse do cargo em 4 de outubro e dados foram obtidos com exclusividade pela EPTV, 

afiliada da TV Globo. Secretaria de Saúde planeja ações. 

 

O prefeito de Paulínia (SP), Du Cazellato (PSDB), que assumiu no dia 4 de outubro, tomou conhecimento da 

situação do município e expôs parte dos problemas. A EPTV, afiliada da TV Globo, conseguiu com exclusividade 

dados sobre a saúde e as finanças da administração. De acordo com o chefe do Executivo, o Hospital Municipal 

tem uma fila de 1,5 mil pessoas para cirurgias eletivas, consultas com até um ano de atraso, e uma dívida estimada 

em pelo menos R$ 56 milhões e que será recalculada até dezembro. 

 

O novo secretário de saúde, Fábio Luiz Alves, afirmou que também faltam remédios e insumos nas unidades de 

saúda da cidade. Para resolver o problema, segundo ele, os medicamentos serão comprados e as filas de consulta e 

cirurgias serão zeradas com as realizações de mutirões. 

 

"Paulínia tem uma grande capacidade na assistência farmacêutica de ofertar 600 medicamentos enquanto proposta 

do município, hoje faltam 70 [...] de doenças crônicas como hipertensão, diabetes. Até o final deste mês a gente vai 

regularizando 50% dos problemas da falta de medicamentos", destacou o titular da pasta ao mencionar que o 

governo trabalha em licitações para reposição de materiais. 

 

No dia 2 de setembro, a Justiça concedeu uma liminar ao Ministério Público (MP) e determinou que a Prefeitura de 

Paulínia promova a retomada de serviços públicos parados no hospital municipal. De acordo com a decisão, a 

administração 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. 

 

"Até o dia 24 deste mês, dar conta do agendamento das dez cirurgias [ortopédicas]. Nós já fizemos a solicitação, a 

compra, já começamos a receber os materiais para essas cirurgias", diz Alves sobre os procedimentos à espera para 
solução. A secretaria também planeja ações para reduzir a fila de eletivas. 

 

https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/10/consultas-em-atraso-fila-de-15-mil-para.html
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"A gente vai fazer o processo de mutirão, como se fosse intervenção de hospital, para poder girar áreas de urologia, 

cirurgia geral e ginecologia. A gente está organizando a terceira semana deste mês para dar andamento, talvez mais 

dois ou três meses adiante para conseguir superar", explica o secretário. 

 

O governo destacou que a atual gestão já pagou R$ 10 milhões a fornecedores e trabalha em um "pente-fino" nos 

atuais contratos. Cazellato vai governar Paulínia até dezembro de 2020 e pode se candidatar à reeleição no pleito 

municipal do ano que vem. Ele recebeu 26,99% dos votos válidos na eleição suplementar do dia 1º de setembro, 

convocada após a cassação do ex-prefeito Dixon Carvalho (PP) e do vice Sandro Caprino (PRB) por abuso de 

poder econômico no período eleitoral de 2016. O município estava com administração interina desde novembro. O 

tucano será o 13º prefeito em sete anos. 

 

'Segundo mandato' 

Cazellato ficou 76 dias à frente do governo de Paulínia entre novembro de 2018 e janeiro deste ano. Ele era 

presidente da Câmara de Vereadores à época da cassação de Dixon Carvalho e, por isso, foi convocado a assumir o 

Executivo pelo juiz eleitoral da cidade. 

 

No entanto, em dezembro, após a eleição da nova mesa diretora da Câmara para o biênio 2019/2020, o vereador 

Antônio Ferrari (DC), conhecido como Loira, foi escolhido como novo presidente do Legislativo e reivindicou a 

cadeira de prefeito. Depois de uma briga judicial que durou 23 dias, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) 

decidiu pela saída de Cazellato e determinou que Loira ficasse no comando de Paulínia até a posse do novo prefeito 

eleito na eleição suplementar. 
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DATA: 16/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: SAÚDE/ DECISÃO JUDICIAL/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2439 

 

Justiça deu 10 dias para cirurgia ortopédica de idoso 

internado no HMP 
 
Da Redação 

16/10/2019 15:10:30 
 

 

 

Segundo advogada do paciente, ele será operado nesta quarta-feira (16) 

Com o fêmur fraturado, paciente não foi operado por falta de material; é a primeira 

ação contra a saúde, na gestão Cazellato (PSDB) 
 

Com o fêmur fraturado, em decorrência de uma queda, Paulo Sergio Fonseca, de 65 anos, precisava 

ser operado “o mais breve possível”, conforme laudo emitido pelo ortopedista Murilo S. 

Pietrobom, do Hospital Municipal de Paulínia (HMP), no dia 6 deste mês, e ao qual 

o Correio teve acesso.  

 

No entanto, por falta de material básico, como fio de sutura e outros materiais descartáveis, a 

cirurgia não foi realizada com a urgência necessária. Segundo Pietrobom, além de ter sido registrado 

na Polícia Civil de Paulínia, o caso foi informado à prefeitura da cidade, Ministério Público (MP) 

e ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP). 

 

Na segunda-feira da semana passada, o idoso impetrou mandado de segurança (MS) em desfavor do 

prefeito Du Cazellato (PSDB) e do Secretário de Saúde Fábio Luiz Alves, que assumiram os cargos 

dias 4 e 5 de outubro, respectivamente. Na terça-feira (8), a juíza Marta Brandão Pistelli, da 2ª 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2439
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Vara Cível de Paulínia, determinou o agendamento da cirurgia em 48 (quarenta e oito) horas e a 

realização do procedimento cirúrgico em 10 (dez) dias, no máximo, sob pena de multa. 

 

Procurada pelo Correio, a advogada do paciente, Andreia Luisa dos Santos Bergamaschi, 

informou que a cirurgia será realizada na tarde desta quarta-feira (16). 

 

Câmara 
Na sessão legislativa desta terça-feira (15), o líder de governo Fábio Valadão (PRTB), sem citar a 

decisão judicial que obrigou a cirurgia do paciente Paulo Sergio Fonseca, informou a retomada das 

cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal de Paulínia (HMP). “Foi feita uma cirurgia 

hoje (ontem, 15) e serão feitas duas cirurgias amanhã (hoje, 16)”, disse ele.  

 

Foto/Arquivo
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DATA: 18/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 18/10/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 6 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 17/10/2019 
VEÍCULO: PAULINIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/17/vereador-danilo-barros-e-o-secretario-de-governo-de-du-

cazellato/ 
 

[Política] 
Vereador Danilo Barros é o secretário de 
Governo de Du Cazellato 

Seu nome foi anunciado na tarde desta quinta-feira; ele terá de deixar a Câmara 
Municipal para assumir o cargo na Prefeitura de Paulínia 

17 out 2019 – 18h35 

 
O prefeito Du Cazellato (PSDB) e o secretário municipal de Governo, Danilo Barros (Foto: 

Divulgação) 

O prefeito Du Cazellato (PSDB) anunciou o vereador Danilo Barros (PL) como secretário 

municipal de Governo na tarde desta quinta-feira (17). “Vamos trabalhar para fazer toda 

Administração avançar, dialogando com o Legislativo, sempre colocando nossa cidade em primeiro 

lugar”, disse o tucano durante o anúncio. 

Danilo Barros é o 13º secretário escolhido por Du Cazellato desde quando assumiu a Prefeitura de 

Paulínia, no último dia 4. Outras oito secretarias seguem sem seus titulares definidos, dentre elas a de 

Segurança Pública, Cultura, Proteção e Defesa Civil, Secretaria de Transportes e Desenvolvimento 

Econômico (veja abaixo a lista completa). 

O prefeito Du Cazellato informou que espera nos próximos dias definir todos os nomes que vão 

compor sua Administração municipal. Para assumir a Secretaria Municipal de Governo, Danilo 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/17/vereador-danilo-barros-e-o-secretario-de-governo-de-du-cazellato/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/17/vereador-danilo-barros-e-o-secretario-de-governo-de-du-cazellato/
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Barros terá de se licenciar do cargo de vereador. No lugar dele no Legislativo paulinense deverá 

entrar o suplente do PL Daniel Muller. 

Saiba mais 

Engenheiro ambiental com MBA em gestão e marketing pela PUC-RS e em seu segundo mandato 

como vereador, Danilo Barros é empresário, presidente do PL local e cursa pós-graduação em 

segurança do trabalho na Unicamp. Foi membro do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente, presidente interino do Legislativo e duas vezes vice-presidente da Câmara de Paulínia. 

Confira os nomeados 

 Danilo Barros – secretário de Governo; 

 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 

 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 

 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 

 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 

 Fábio Alves – secretário de Saúde; 

 Guilherme Mello Graça – secretário de Negócios Jurídicos; 

 José Guimarães – secretário de Recursos Humanos; 

 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 

 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 

 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 

 Meire Muller – secretária de Educação; e 

 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

Conheça as secretarias municipais ainda vagas 

 Secretaria de Cultura; 

 Secretaria de Proteção e Defesa Civil; 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

 Secretaria de Finanças; 

 Secretaria de Habitação; 

 Secretaria dos Negócios da Receita; 

 Secretaria de Segurança Pública; e 

Secretaria de Transportes. 
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DATA: 11/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/11/leonardo-viu-torres-e-nomeado-secretario-
do-meio-ambiente/ 
 

[Política] 
Leonardo Viu Torres é nomeado secretário do 
Meio Ambiente 

Advogado fez parte da administração de Dixon, dos dois governos interinos de 
Loira e Du Cazellato e retorna para o mandato-tampão do tucano 

11 out 2019 – 23h17 

 

 
O agora secretário municipal de Meio Ambiente, Leonardo Viu Torres, e o prefeito Du Cazellato 

(Foto: Divulgação) 

 
 

Oadvogado Leonardo Viu Torres foi nomeado nesta sexta-feira (11) para ocupar a 
Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente (Seddema). Desde junho 
2018, esta é quarta vez, em quatro governos diferentes, que ele ocupa cargo no primeiro 
escalão da Prefeitura de Paulínia. 

Além de Leonardo Torres, o prefeito Du Cazellato (PSDB) também indicou Renato Breda 
para comandar a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos e Lúcia Helena Lima Giunco 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/11/leonardo-viu-torres-e-nomeado-secretario-do-meio-ambiente/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/11/leonardo-viu-torres-e-nomeado-secretario-do-meio-ambiente/
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para assumir a Secretaria de Administração. Eles se juntarão aos oito secretários 
nomeados pelo tucano na última quarta-feira (9). 

Leonardo Torres é irmão do empresário paulinense e presidente do Solidariedade local, 
Mauro Torres. Entrou no Paço Municipal “Cidade Feliz” em junho de 2018, pelas mãos do 
prefeito cassado Dixon Carvalho (PP), para comandar a Secretaria Municipal de Habitação 
no lugar de Eduardo Berenguel; e se manteve no cargo na gestão interina de Du Cazellato. 

Assim que o vereador Loira (DC) assumiu interinamente a Prefeitura de Paulínia, no final 
de janeiro deste ano, ele exonerou Leonardo Torres da pasta da Habitação, para, em maio 
do mesmo ano, renomeá-lo para o primeiro escalão de seu governo provisório à frente da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

No fim do governo interino de Loira, Leonardo Torres foi exonerado, como todos os 
demais secretários. Agora, retornou ao Paço para comandar a Seddema, sua terceira 
secretaria em quatro governos diferentes – do cassado Dixon, dos dois interinos Du 
Cazellato e Loira e do mandato-tampão de Du Cazellato até o final de 2020. 

Renato Breda também já ocupou cargo público em outra administração da cidade. Foi 
diretor da Secretaria Municipal de Cultura em 2014, na gestão do também cassado Edson 
Moura Júnior (MDB). Já Lúcia Helena Lima Giunco fez parte do governo interino de Du 
Cazellato e da gestão do prefeito Dixon Carvalho. 

Saiba mais sobre os novos secretários 

 Leonardo Viu Torres – Secretário Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente 

 

 

Formado em Direito, possuí pós-graduação em Administração Pública, extensão em 
Gestão de Recursos Humanos, atuou como assessor parlamentar e já foi titular nas 
Secretarias de Obras e Serviços Públicos, durante o governo interino de Loira; e de 
Habitação, na administração provisória de Du Cazellato e na gestão do prefeito cassado 
Dixon Carvalho. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/08/conheca-os-oito-secretarios-anunciados-pelo-prefeito-du-cazellato/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/08/conheca-os-oito-secretarios-anunciados-pelo-prefeito-du-cazellato/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/01/24/loira-demite-13-secretarios-nomeia-seis-e-exonera-33-comissionados/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/02/loira-demite-e-tres-meses-depois-recontrata-ex-secretario/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/05/02/loira-demite-e-tres-meses-depois-recontrata-ex-secretario/
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 Renato Breda – Secretário Municipal de Turismo e Eventos 

 

 
 

Morador de Paulínia há 42 anos, técnico em Administração de Empresas, está no sexto 
semestre de Direito, é empresário, já foi diretor na Secretaria Municipal de Cultura, em 
2014, na gestão do prefeito Edson Moura Júnior (MDB) e produtor de eventos. 

 Lúcia Helena Lima Giunco – Secretária Municipal de Administração 

 

 
 

Funcionária pública há 30 anos, é professora e secretária bilíngue formada pela PUC de 
Campinas. Já trabalhou nas Secretarias de Desenvolvimento Econômico (antiga Indústria 
e Comércio), de Esportes e Recreação e foi secretária de Finanças no governo interino de 
Du Cazellato e também do prefeito cassado Dixon Carvalho. 
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Confira os nomeados 

 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 
 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 
 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 
 Fábio Alves – secretário de Saúde; 
 Guilherme Mello Graça – secretário de Negócios Jurídicos; 
 José Guimarães – secretário de Recursos Humanos; 
 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 
 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 
 Meire Muller – secretária de Educação; e 
 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

Conheça as secretarias municipais ainda vagas 

 Secretaria de Cultura; 
 Secretaria de Proteção e Defesa Civil; 
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
 Secretaria de Esportes; 
 Secretaria de Finanças; 
 Secretaria de Governo; 
 Secretaria de Habitação; 
 Secretaria dos Negócios da Receita; 
 Secretaria de Segurança Pública; e 
 Secretaria de Transportes. 
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DATA: 15/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/14/ex-goleiro-da-ponte-preta-assume-a-secretaria-de-esportes/ 

[Política] 
Ex-goleiro da Ponte Preta assume a Secretaria 
de Esportes 

Nomeação de Alexandre Fávaro foi divulgada no final da tarde desta segunda-
feira; é o 12º secretário dos 21 existentes no governo 

14 out 2019 – 19h27 

 
Alexandre Fávaro e Du Cazellato durante apresentação do novo secretário de Esportes (Foto: 

Divulgação) 

Oex-goleiro da Ponte Preta e atual presidente da Associação Esportiva Paulinense, Alexandre 

Fávaro, é novo secretário de Esportes de Paulínia. Agora, o governo de Du Cazellato (PSDB), que 

tomou posse no último dia 4, nomeou 12 dos seus 21 secretários. 

Alexandre Fávaro teve sua nomeação anunciada no final da tarde desta segunda-feira (14). 

“Fávaro vem para somar forças em prol do esporte desta cidade, e vai trabalhar comigo e com o 

Sargento Camargo por uma Paulínia melhor”, disse Cazellato. 

O novo secretário de Esportes começa nesta terça-feira (15) a circular pelo Paço Municipal de 

Paulínia “Palácio Cidade Feliz”. Tomará pé da situação antes de anunciar medidas para a área de 

Esportes do município. 

Quem é 

Alexandre Fávaro é formado em educação física pela PUC de Campinas e morador de Paulínia. 

Foi goleiro profissional com passagens pela Seleção Olímpica Brasileira e por vários times do Brasil, 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/14/ex-goleiro-da-ponte-preta-assume-a-secretaria-de-esportes/
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como Ponte Preta, Cruzeiro, Paysandu e Fortaleza. Encerrou a carreira em 2012 quando jogava pelo 

Ferroviário. É empresário e presidente da Associação Esportiva Paulinense. 

Confira os nomeados 

 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 

 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 

 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 

 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 

 Fábio Alves – secretário de Saúde; 

 Guilherme Mello Graça – secretário de Negócios Jurídicos; 

 José Guimarães – secretário de Recursos Humanos; 

 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 

 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 

 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 

 Meire Muller – secretária de Educação; e 

 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

Conheça as secretarias municipais ainda vagas 

 Secretaria de Cultura; 

 Secretaria de Proteção e Defesa Civil; 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

 Secretaria de Finanças; 

 Secretaria de Governo; 

 Secretaria de Habitação; 

 Secretaria dos Negócios da Receita; 

 Secretaria de Segurança Pública; e 

 Secretaria de Transportes. 
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DATA: 12/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: A8 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 14/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: POLÍTICA/ COLUNA 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2437 
 

Colegiado Político: Edilsinho, Danilo e Valadão “decidem” 

com Cazellato; Vice quer audiência com Machado; 

Camargo vai ou não para a... 
Da Redação 

14/10/2019 14:10:34 
 
 

 
Possível encontro entre vice-prefeito e deputado estadual está causando muita curiosidade 

 

 

Boooooooooooooooooooooa taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarde, meus amooooooooooooooores.   O 

tucano Du Cazellato trouxe de volta, até o momento, seis secretários que estiveram com ele na 

gestão interina, entre novembro de 2018 e janeiro de 2019: Meire Muller (Educação), Marcello de 

Mello (Obras), José de Freitas Guimarães (Recursos Humanos), Leonardo Ballone (Chefia de 

Gabinete), Leonardo Viu Torres (Meio Ambiente) e Lúcia Helena Lima 

Giunco (Administração).  Já a amada Rita Coelho, ex-chefe de Gabinete da Secretaria de 

Assistência Social, voltou como titular da pasta  

 

As novidades no primeiro lote de secretários nomeados são Fábio Luiz Alves (Saúde), Marco 

Antonio Pires Ward (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Guilherme Mello 

Graça (Negócios Jurídicos) e Renato Breda (Turismo e Eventos). Considerado especialista em 

gestão de saúde pública, Alves foi secretário da pasta em Santa Bárbara D’Oeste e Itatiba. Ward foi 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2437
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gerente da Sabesp de Paulínia. Do Rio de Janeiro para Paulínia City, Mello Graça foi aprovado no 

concurso para Procurador em 2016, e assumiu o cargo em 2017  –  é o único interino, entre os onze 

anunciados. Breda é empresário e foi diretor de Cultura, no governo de Edson Moura Junior 

(MDB).  

 

Além de secretários, Cazellato já nomeou 6 assessores especiais e 4 chefes de gabinete de 

secretaria (Finanças, Obras, Jurídico e Administração), conforme portarias publicadas na edição de 

quinta-feira (10) do Semanário Oficial. O tucano promete completar seu secretariado nesta 

semana. Aliás, falando nisso, da eleição (1º de setembro) à posse (4 de outubro), Cazellato teve 

pouco mais de um mês para definir os 21 secretários, por isso, esperava-se a lista completa na 

coletiva de terça-feira (8).  

 

Notícias de bastidores apontam que a Secretaria de Esportes, ainda sem titular, teria sido prometida 

para o atual presidente do Clube Paulinense, Alexandre Fávaro, entusiasmadíssimo com a 

possibilidade. Maaaaaaaaaaaaaaas, Ede Carlos de Jesus, o amaaaaaaaaaaaaaaaado Edinho, 

servidor público de carreira e que comandou a pasta na gestão interina de Cazellato, está no páreo, e, 

segundo informações, favoritíssimo.  Qual braço será erguido? 

 

Segundo apurei, o novo prefeito da city não está decidindo nada sozinho, inclusive as nomeações. 

Tudo é “discutido, aprovado ou rejeitado” por uma espécie de “colegiado político” formado pelos 

vereadores Edilsinho Rodrigues (PSDB), Fábio Valadão (PRTB) e Danilo Barros (PL), além do 

Chefe de Gabinete, Leonardo Ballone.  Nada escapa do crivo deles. De acordo com minha gaivota, 

o tal “colegiado” saiu da boca do “jabutizeiro” Valadão. 

 

Ainda sobre secretariado, por que Cazellato não escala logo Sargento Camargo para comandar a 

pasta de Segurança?  Em minha opinião, ele deveria ter sido o primeiro secretário anunciado. Com 

quase 30 anos de Polícia Militar, o vice-prefeito, que parece não ter vocação para “vaso 

decorativo”, tem muito a contribuir com a segurança municipal, afinal, poucos conhecem os 

problemas da área como ele. Será que o “comitê político” não aprova? 

 

E, falando no amaaaaaaaaaaaaaado vice-prefeito, ele está tentando uma agenda com o deputado 

estadual Campos Machado, líder maior do PTB no Estado. Segundo minha fonte, Camargo não 

adiantou a pauta que pretende discutir com o deputado. Como Machado tem trânsito livre e 

privilegiado nas cúpulas das Policias Civil e Militar de São Paulo, talvez, o tema da reunião seja 

a Segurança Municipal.   

 

Agora, se o assunto for o PTB de Paulínia, aííííííííííííííííííí, o cearense Bonavita, presidente da 

legenda na city, amigo e companheiro político de Machado há pelos menos 30 anos,  certamente 

será chamado pelo deputado para decidir, seja lá o que for. Seguirei de butuca.    

 

Nomeações na Câmara. As amadaaaaaaaaaaaaaaaaadas Elen Bortoloti e Geise Vilela assumiram 

a assessoria jurídica da presidência e a direção geral adjunta da Câmara, respectivamente. O ex-

vereador Luciano Ramalho (Progressistas) é o novo Chefe de Gabinete da presidência, e, o ex-

secretário de Educação, Wislaldo Souza, foi nomeado assessor legislativo, lotado no gabinete do 

vereador Tiguila Paes (Cidadania). 

 

Amanhã (15) acontece a primeira sessão legislativa sob a presidência do vereador e ex-prefeito 

interino Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC). Em votação, nomes de ruas, denominação do 

barracão da prefeitura, um título de Cidadão Paulinense, requerimentos e moções dos vereadores. 

A leitura do resumo das Indicações, antes da Palavra Livre dos parlamentares, foi 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1433.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1433.pdf
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extinta pelo Projeto de Resolução 02/2019, de autoria do  “jabutizeiro” Fábio Valadão (PRTB), 

aprovado na sessão passada.  

 

Meus amooooooooooooooooores, uma 

semana ABENÇOAAAAAAAAAAAAAADA e PROTEGIDA POR DEUS para todos 

nós. Muuuuuuuuuuuuuuitos beeeeeeeeeeeeeeeeijos e abraaaaaaaaaaaaaços. Au revoir! 

 

Fotos: Reprodução/Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1433.pdf
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DATA: 15/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SANEAMENTO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ocupa-o-21-lugar-na-universalizacao-do-
saneamento-da-abes/ 
 

Paulínia ocupa o 21° lugar na universalização do saneamento da 

Abes 

Por  Redação 

15 de outubro de 2019 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Paulínia, inaugurada em junho de 

2007 

Paulínia, município da região metropolitana de Campinas, ocupou o 21° lugar entre os 

melhores municípios do País no ranking da universalização do saneamento feito pela 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) na edição 2019. Os dados 

são referentes às cidades com mais de 100 mil habitantes. A cidade atingiu o total de 

497,10 pontos de um total de 500 no estudo intitulado “Rumo à Universalização”. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ocupa-o-21-lugar-na-universalizacao-do-saneamento-da-abes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ocupa-o-21-lugar-na-universalizacao-do-saneamento-da-abes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Esta%C3%A7%C3%A3o-de-Tratamento-de-Esgoto-de-Paul%C3%ADnia.jpg
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O Ranking Abes apresenta o percentual da população das cidades brasileiras com acesso 

aos serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto e de resíduos sólidos, além de 

aferir o quanto de esgoto recebe tratamento e se os resíduos sólidos recebem destinação 

adequada. Desse modo, permite identificar o quão próximos os municípios estão da 

universalização do saneamento. 

Dos 5 quesitos pesquisados: abastecimento de água e destinação adequada obtiveram 

100% de aproveitamentos, coleta de esgoto 99,91%, coleta de resíduos sólidos obtive 

99,91% e tratamento de esgoto 97,28%. Em relação à taxa de internação, por exemplo, 

Paulínia ficou em 22%. 

Na categoria “Rumo à Universalização”, a nota alcançada deveria ser igual ou superior a 

489 pontos, com pontuação máxima de 500 pontos. Na região somente Hortolândia 

alcançou a 3ª posição com 498,83 pontos. O saneamento nas duas cidades (Paulínia e 

Hortolândia) é gerenciado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo). 

A edição 2019 reúne 1.868 municípios, representando 68% da população do país e mais de 

33% dos municípios brasileiros que forneceram dados ao Sistema Nacional de Informações 

de Saneamento (SNIS1). O documento completo pode ser consultado no site da ABES no 

link: http://abes-dn.org.br/pdf/Ranking_2019.pdf. 

O ranking traz ainda uma correlação entre a pontuação total alcançada pelos municípios e 

a taxa de internação por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Os 

dados foram obtidos do DATASUS do Ministério da Saúde. Para todas as bases foi 

considerado 2017 como ano de referência. 

INVESTIMENTOS – A Sabesp informa que para Paulínia estão previstos investimentos 

para a ampliação da estação de tratamento de esgotos do município, além de obras de 

implantação de rede coletora no distrito de Betel e de estações elevatórias e linhas de 

recalque no Parque da Represa. No total serão mais de R$ 60 milhões de reais investidos 

em esgoto, mediante a assinatura do contrato, que atualmente está em tratativas entre a 

Sabesp e a Prefeitura. 

 

http://abes-dn.org.br/pdf/Ranking_2019.pdf
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saneamento_Sabesp_2019.jpg
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DATA: 16/10/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ECONOMIA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-a-10a-melhor-cidade-do-brasil-para-realizar-
negocios/ 
 

Paulínia é a 10ª melhor cidade do Brasil para realizar negócios 

Por  Redação 

16 de outubro de 2019 

Levantamento da consultoria Urban Systems foi divulgado pela revista 

Exame e compreende municípios acima de 100 mil habitantes 

 

Vista aérea de Paulínia: relatório da Urban Systems para Revista Exame aponta a 

cidade na 10ª posição para fazer negócios 

Paulínia foi considerada a 10ª melhor cidade acima de 100 mil habitantes do Brasil para a 

realização de negócios. Além de Paulínia, mais cinco cidades da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC) foram ranqueadas entre as 100 melhores do País para investimentos: 

Campinas (9ª); Indaiatuba (29ª); Valinhos (47ª); Itatiba (49ª); e Hortolândia (59ª). 

O levantamento feito pela consultoria Urban Systems e divulgado pela revista Exame, 

analisou 317 municípios acima de 100 mil habitantes, responsáveis por 70% do PIB 

(produto interno bruto) brasileiro; 62% das empresas; 72% dos empregos formais e 57% 

da população brasileira. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-a-10a-melhor-cidade-do-brasil-para-realizar-negocios/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-a-10a-melhor-cidade-do-brasil-para-realizar-negocios/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Jardim-Bot%C3%A2nico-Municipal_Panor%C3%A2mica.jpg
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Foram avaliados 27 indicadores disponíveis em quatro eixos: desenvolvimento social, 

capital humano, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Paulínia foi avaliada a 4ª 

cidade do País em Desenvolvimento Econômico; a 5ª em Desenvolvimento Social; 21ª em 

Infraestrutura; e a 33ª em Capital Humano. 

Apesar das 12 trocas de prefeitos em 7 anos, mesmo assim, diversos fatores contribuíram 

para o resultado. O primeiro deles é o incentivo oferecido pelo município para a instalação 

de novas empresas. Concessão de áreas e redução fiscal são alguns dos atrativos. 

O segundo é que Paulínia tem um excelente ambiente para os investimentos em negócios. 

Além do polo petroquímico, investimos na diversidade econômica do nosso município, para 

gerar emprego e renda para a população. 

Em todo o ano passado, foram registradas aberturas de 1.137 novas empresas no 

município. Neste ano, até 15 de outubro, foram 925 novos estabelecimentos registrados no 

cadastro da prefeitura. 

O terceiro é a oferta de qualificação para a mão de obra local. A ETEP (Escola Técnica de 

Paulínia) e o CEMEP (Centro Municipal de Ensino Profissionalizante) oferecem cursos 

técnicos em química e informática, tanto para estudantes do ensino médio quanto para 

aqueles que já concluíram. 

Com tudo isso, Paulínia obteve saldo positivo na geração de empregos formais, mesmo 

diante da crise. De janeiro a agosto, foram 1.194 novas vagas criadas, segundo o 

Ministério do Trabalho – mais do que o total de demissões. 

O município também tem um rigoroso controle sobre as contas públicas. Um decreto 

regulamentou o contingenciamento das despesas em razão da queda na arrecadação 

gerada pela crise. 

Na área social, Paulínia tem diversos programas que buscam resgatar a dignidade humana. 

Entre eles estão o Renda da Família, Renda Alimentação e o Bolsa Amamentação, que 

oferecem auxílio financeiro a pessoas carentes. 

Além disso, o município dispõe de boa infraestrutura urbana (água, esgoto e asfalto) e é 

cercado de rodovias (Zeferino Vaz (SP-332), Dom Pedro 1º, Anhanguera e Bandeirantes) e 

o aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. A cidade também está a quase 200 

quilômetros do Porto de Santos.  
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Refinaria de Paulínia (Replan): é a maior refinaria em capacidade de 

processamento de petróleo: 69 mil m³/dia, o equivalente a 434 mil barris 

Outros resultados 

A mesma consultoria Urban Systems já incluiu Paulínia na lista das “cidades mais 

inteligentes” do 

Brasil. O município 

obteve 1º lugar na 

área da segurança 

(ranking da região 

Sudeste) e 

governança e 

economia (cidades 

com até 100 mil 

habitantes). 

O presidente da 

Urban Systems, 

Thomaz Assumpção, 

afirmou à revista 

Exame que as 

cidades que se 

destacaram são os 

lugares onde as 

empresas e as 

pessoas querem 

estar. 
 

 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Replan_Petrobras.jpg
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Relat%C3%B3rio-da-Urban-Systems.png
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DATA: 18/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ECONOMIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 16/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: REGIÃO/ ECONOMIA 
PÁGINA: A9, COM CHAMADA DE CAPA 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 16/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: REGIÃO/ ECONOMIA 
PÁGINA: A9, COM CHAMADA DE CAPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 18/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA 
 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 18/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 12, COM CHAMADA DE CAPA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 17/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: http://paulinianews.com.br/2019/10/17/secretaria-de-obras-realiza-acoes-de-manutencao/ 
 
 

Secretaria de obras realiza ações 

de manutenção 
Por 

 paulinianews - 17 de outubro de 2019 

 

 
 
 

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Paulínia realizou nesta semana a 

limpeza e manutenção de quatro pontos da cidade. 

No Parque Zeca Malavazzi além do corte da grama, a lagoa foi limpa pelos 

funcionários do “Consórcio Paulínia Sempre Limpa”, responsável pela execução dos 

trabalhos, e o mesmo serviço foi realizado no Fontanário Municipal que recebeu 

nova iluminação. 

A calçada da Praça de Esportes Irmãos Vedovello no Monte Alegre foi restaurada. 

O espelho d’água do Paço Municipal que fica em frente ao teatro teve sua água 

tratada. Os serviços de manutenção e zeladoria agora prosseguem para outros 

bairros de Paulínia. 

 

 

 

 

 

 

http://paulinianews.com.br/2019/10/17/secretaria-de-obras-realiza-acoes-de-manutencao/
http://paulinianews.com.br/author/paulinianews/
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DATA: 15/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/15/pre-cadastro-para-interessados-em-bolsas-de-estudo-comeca-

nesta-terca/ 
 

[Abra o olho] 
Pré-cadastro para interessados em bolsas de 
estudo começa nesta terça 

Realizar ou atualizar cadastro no Programa de Ação Social (PAS) é obrigatório e 
primordial para quem pretende concorrer ao Bolsa Educação 2020 

15 out 2019 – 9h46 

 
Pré-cadastro é o primeiro passo para o estudante concorrer ao Programa Bolsa Educação 2020 (Foto: 

Divulgação) 

APrefeitura de Paulínia recebe a partir desta terça-feira (15) inscrição para o pré-cadastro dos 

interessados em participar do Programa Bolsa Educação 2020. Ele será realizado até o próximo dia 6 

de dezembro na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no Paço Municipal “Palácio 

Cidade Feliz”, e é obrigatório e primordial para quem pretende concorrer a bolsas de estudo. 

Nessa fase inicial os interessados irão se cadastrar no Programa de Ação Social (PAS). O 

atendimento é das 8h30 às 15h30, de segunda a sexta-feira. A Secretaria de Assistência Social e 

Cidadania distribui diariamente 20 senhas aos interessados. O Paço Municipal fica localizado na 

Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551, no Parque Brasil 500. Os documentos necessários são: 

– Certidão Nascimento de todas as pessoas solteiras que residem na casa; 

– Certidão Casamento (ou declaração de união estável assinada pelo casal, declaração de 

separação de corpos ou certidão casamento averbada); 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/15/pre-cadastro-para-interessados-em-bolsas-de-estudo-comeca-nesta-terca/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/15/pre-cadastro-para-interessados-em-bolsas-de-estudo-comeca-nesta-terca/
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– RG e CPF de todos os moradores da casa; 

– comprovante endereço atual (conta de luz, de água, telefone, correspondência de banco em nome 

do munícipe, sendo o imóvel cedido ou alugado); 

– imóvel alugado – contrato de aluguel reconhecido firma; 

– imóvel cedido – retirar formulário no PAS e reconhecer firma; 

– Carteira de Trabalho (página da foto, qualificação civil, último registro e página seguinte) de 

todos os moradores da casa; 

– Declaração Trabalho Informal, constando o valor recebido mensalmente e o tipo de trabalho; 

– comprovante de seguro-desemprego e rescisão (saída recente); 

– benefícios, pensões e aposentadoria do INSS (para beneficiário); 

– os três últimos holerites de todas as pessoas da família que trabalham; e 

– Imposto de Renda da empresa e documentos emitidos pelo contador, constando o valor recebido 

mensalmente, em caso de possuir empresa. 

A Prefeitura informou que quem já possui cadastro no PAS deve também atualizá-lo dentro do 

mesmo prazo e local para as novas inscrições. Depois desse pré-cadastro, a Prefeitura abrirá 

inscrições, provavelmente em janeiro de 2020, para o Programa Bolsa de Estudos. O pré-cadastro é o 

primeiro passo para o estudante concorrer ao benefício. 
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DATA: 18/10/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CONSELHO PESSOA COM DEFICIÊNCIA/ POSSE 
PÁGINA: 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 13/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ MEIO AMBIENTE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/13/defesa-civil-e-corpo-de-bombeiros-
capturam-jacare-no-joao-aranha/ 
 
 

[Resgate] 
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros capturam 
jacaré no João Aranha 

Animal seria o mesmo já flagrado fora da lagoa e passeando pelas ruas do 
bairro; foi levado e solto no Mini Pantanal, no Parque da Represa 

13 out 2019 – 13h15 

 
 
Jacaré capturado acabou solto na área do ‘Mini Pantanal’, que fica localizado no Parque da Represa 

(Foto: Divulgação) 

 
 

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros capturam um jacaré acostumado a sair da lagoa 
da Praça Waldemar Perissinoto e a passear pelas ruas do bairro João Aranha, em 
Paulínia. “Foi levado e solto no ‘Mini Pantanal’ (no Parque da Represa), que é seu habitat 
natural, preservando assim também a integridade do animal”, anunciou o prefeito Du 
Cazellato (PSDB). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/13/defesa-civil-e-corpo-de-bombeiros-capturam-jacare-no-joao-aranha/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/13/defesa-civil-e-corpo-de-bombeiros-capturam-jacare-no-joao-aranha/


   RESUMO DA  SEMANA  |  46 

 

  

O jacaré capturado seria o mesmo filmado no último dia 20 de setembro pela engenheira 
de software Joyce Carvalho, de 33 anos, em frente a um dos portões da Praça Waldemar 
Perissinoto, namorando a rua, por volta das 9h. Na sequência foi flagrado na rua em outro 
vídeo da população. 

 

 

O jacaré, segundo o prefeito, “estava colocando em risco a segurança dos moradores e 
das crianças que frequentam a lagoa do João Aranha, e a creche ali instalada”, avaliou. 
“Parabéns a Defesa Civil e ao nosso Corpo de Bombeiros pelo belo trabalho.” A captura foi 
realizada no final da tarde deste sábado (12). 

Du Cazellato não informou se novas capturas de jacarés acontecerão na Praça 
Waldemar Perissinoto. No local há diversos exemplares que costumam sair das águas 
para tomar sol e, segundo a população, buscar alimentos já que a lagoa estaria poluída e 
com a quantidade de peixes cada vez mais reduzida. 

 
Jacaré fica parado perto da pista de caminhada da Praça Waldemar Perissinoto, no João Aranha 

(Foto: Divulgação) 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/21/jacare-deixa-a-lagoa-para-dar-rolezinho-em-rua-do-joao-aranha/


   RESUMO DA  SEMANA  |  47 

 

  

A presença de jacarés na Praça Waldemar Perissinoto é antiga, desde o princípio da 
formação do bairro João Aranha. Entretanto a área pública também é utilizada por jovens 
adultos e crianças para atividades de lazer e práticas esportivas. No mesmo local ainda 
funciona a Creche Antonia Joana Barsi Ferrari. 

Até a publicação deste texto, a Prefeitura não informou quantos jacarés vivem na lagoa 
do João Aranha; o que será feito com os outros exemplares que seguem por lá; se dará 
sequência ao projeto do governo interino anterior de cercar a lagoa; e se tomará medidas 
para despoluir suas águas. 
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DATA: 14/10/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/sarampo-chega-a-22-casos-confirmados-em-paulinia/ 
 

Sarampo chega a 22 casos confirmados em Paulínia 
Por  Redação 

13 de outubro de 2019 

Vacinação de Sarampo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paulínia. Foto: 

Governo do estado de São Paulo. 

Entre as 20 cidades com ocorrências na Região Metropolitana de Campinas (RMC), 

14 apresentam a doença; Dia D, idealizado para conscientizar a população sobre a 

importância da vacina, será no sábado, 19 de outubro 

Paulínia é a segunda cidade da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com o maior 

índice de Sarampo: 22 casos ao todo, atrás de Campinas que já registrou 80 casos 

confirmados. A vacinação está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 

da cidade. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/sarampo-chega-a-22-casos-confirmados-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Vacina%C3%A7%C3%A3o-Sarampo_2019-4.jpg
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Dados do boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Paulínia apontam 22 casos de 

sarampo confirmados na cidade desde 8 de julho. Desse total, a maioria é de crianças e 

adolescentes: 6 foram registrados em menores de um ano; 6 em crianças entre 1 e 4 

anos; 1 com 5; um adolescente de 19 anos; e 4 casos em adultos de 23 a 29 anos; 3 de 

32 a 36 nos e um caso de 53 anos. 

Os bairros com casos confirmados são: Jardim Flamboyant (1 caso); Jardim América (2 

casos); Morumbi (3 casos); Betel (1); Parque Bom Retiro (2 casos); Leonor (1); João 

Aranha (3 casos); Residencial Vida Nova (1); Monte Alegre (1); Parque Jequitibás (2 

casos); São José (2 casos); Parque dos Servidores (1); Bonfim (1) e Saltinho (1). 

A campanha termina no próximo dia 25. O Dia D, idealizado para conscientizar a população 

sobre a importância da vacina, será no sábado, 19 de outubro. Uma segunda fase da 

campanha intensificará a vacinação de adultos, entre 20 e 29 anos, de 18 a 30 de 

novembro. 

Importante: Não esqueça de apresentar a carteira para vacinação de Sarampo. 

Foto: Governo do estado de São Paulo 

 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Vacina%C3%A7%C3%A3o-Sarampo_2019-3.jpg
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A vacinação pode ser feita no horário de atendimento das UBS: 

UBS AMÉLIA 

Rua 1, nº 550 – Jd. Amélia 

Segunda a sexta das 7h às 17h 

UBS BETEL 

Rua Alexandre Cazellato, nº 310 – Betel 

Segunda a sexta das 7h às 17h 

UBS CENTRO I 

Rua Presidente Costa e Silva, nº 444 – Nova Paulínia 

Segunda a sexta das 7h às 19h; sábado das 7h às 12h 

 UBS CENTRO II 

Rua Izolino Clemente Duarte, nº 158 – Jardim América 

Segunda a sexta das 7h às 19h 

 UBS COOPERLOTES 

Rua Shirlei Ramos Maia de Souza, nº 105 – Cooperlotes 

Segunda a sexta das 7h às 17h 

UBS JD. PLANALTO 

Av. João Aranha, nº 1.598 – Jd. Planalto 

Segunda a sexta das 7h às 19h; sábado das 7h às 12h 

 UBS MONTE ALEGRE 

Av. Antônio Baptista Piva, nº 1.220 – Monte Alegre II 

Segunda a sexta das 7h às 19h; sábado das 7h às 12h 

 UBS PARQUE DA REPRESA 

Rua Nelson Perini, nº 398 – Balneário Tropical 

Segunda a sexta das 7h às 17h 

UBS SÃO JOSÉ 

Av. Pedro Antônio Bordignon, nº 150 – São José 

Segunda a sexta das 7h às 19h; sábado das 7h às 12h 
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DATA: 12/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO 
PÁGINA: A4, COM CHAMADA DE CAPA 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://blogdarose.band.uol.com.br/presidente-do-psl-de-paulinia-deixa-cargo-e-acusa-tenente-santini-de-interferencia/
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DATA: 18/10/2019 
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: ASSALTO VIRACOPOS 
PÁGINA: 6 
 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 17/10/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ REGIÃO 
PÁGINAS: CAPA (MANCHETE) E 5   
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DATA: 16/10/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: REGIÃO/ ECONOMIA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA 
 
 
 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 17/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 
PÁGINA: A6 

 

 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 17/10/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ REGIÃO | PÁGINAS: 7 
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DATA: 16/10/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: LEI/ TRANSPORTE 
PÁGINA: 3 
 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/09/loira-reassume-a-presidencia-da-camara-de-vereadores/
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DATA: 11/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TCE-SP/ EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/11/aplicativo-do-tce-permite-ao-cidadao-
fiscalizar-ensino-publico/ 

[Controle] 
Aplicativo do TCE permite ao cidadão fiscalizar 
ensino público 

‘Olho na Escola’ é uma ferramenta que pretende contribuir para melhoria da 
qualidade da Educação nas mais de 13 mil escolas da rede pública 

11 out 2019 – 19h35 

 
Aplicativo é compatível com tablets e smartphones – tanto sistema Android quanto IOS (Foto: 

Divulgação) 

Com objetivo de incentivar o controle social e buscar soluções para promover melhorias nas 

escolas estaduais e municipais (exceto as de responsabilidade do município de São Paulo), o Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), lançou, na sexta-feira (11), o aplicativo “Olho na 

Escola” – uma ferramenta que será um canal hábil a contribuir para a melhoria da qualidade da 

Educação nas mais de 13 mil escolas da rede pública. 

A apresentação do aplicativo, que aconteceu no Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia 

Mello”, na Capital, contou com a presença do Presidente do TCE, Antonio Roque Citadini, membros 

do Colegiado, diretores e convidados, entre eles, integrantes e técnicos da Secretaria de Estado da 

Educação. 

O TCE disponibilizou um infosite (www.tce.sp.gov.br/olhonaescola) onde são disponibilizadas 

todas as informações e orientações sobre as funcionalidades do “Olho na Escola”. As atividades são 

transmitidas em tempo real pela internet, pela TVTCE (streaming.tce.sp.gov.br/sessao), pelo canal do 

YouTube (youtube.com/tcespoficial). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/11/aplicativo-do-tce-permite-ao-cidadao-fiscalizar-ensino-publico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/11/aplicativo-do-tce-permite-ao-cidadao-fiscalizar-ensino-publico/
http://www.tce.sp.gov.br/olhonaescola
http://streaming.tce.sp.gov.br/sessao
http://youtube.com/tcespoficial
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O aplicativo “Olho na Escola” dará oportunidade a todos: pais, alunos, professores, diretores e 

funcionários de escolas, e também à população, para que enviem sugestões, elogios e reclamações 

sobre uma ou mais unidades escolares. Do total de 13.679 escolas, 3.394 fazem parte da rede 

estadual e outras 10.285 da rede municipal – exceto as da rede da cidade de São Paulo. 

Além de desenvolver a ferramenta, o Tribunal também acompanhará todos os casos. Os 

conselheiros, relatores dos processos de contas das Prefeituras e da Secretaria Estadual da Educação, 

receberão relatórios que lhes servirão de subsídio para o julgamento anual. O aplicativo, 

desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), não gerou custos para o órgão. 

Segundo o presidente do TCE-SP, Conselheiro Antonio Roque Citadini, a criação da ferramenta 

tem o objetivo central de contribuir com a melhoria constante na qualidade da Educação. “Essa é 

uma das medidas que o Tribunal tem implantado para efeito da chamada ‘fiscalização social’, 

promovendo a participação do cidadão nos atos da administração. É um aplicativo para fortalecer a 

cidadania e incentivar o exercício do controle social”, ressaltou o presidente da Corte de Contas. 

As mensagens de elogios, sugestões ou reclamações – que também poderão conter vídeos e fotos –

, serão visualizadas pelo gestor responsável da escola e o interessado poderá acompanhar o seu 

andamento, desde a ciência do diretor da escola até a solução. 

Registrada a mensagem, o sistema dará encaminhamento e obterá ciência do Diretor da Escola, 

que se manifestará e registrará as ações que irá fazer para finalizar o assunto. Caso a mensagem não 

seja respondida em um prazo de 15 dias, o aplicativo repetirá a notificação, desta vez para a ciência e 

manifestação do Diretor Regional de Ensino ou Secretário Municipal. Ao final de todo o processo, há 

a opção para o usuário avaliar o atendimento. 

A plataforma é compatível com tablets e smartphones – tanto para o sistema operacional Android, 

quanto para o IOS. O “Olho na Escola” está disponível para download nas lojas digitais de 

aplicativos Google PlayStore e AppStore. 
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DATA: 14/10/2019 
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: IMPRENSA/ LUTO 
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/857/morre-o-jornalista-jose-carlos-belem 
 
 
PAULÍNIA 

Morre o jornalista José Carlos Belém 

Profissional tinha 71 anos de idade e estava internado no Hospital de 
Paulínia 
14/10/2019 07h44Atualizado há 4 minutos 

Por: Zatum Notícias 

 
José Carlos Belém, que faleceu nesta madrugada (Crédito: Arquivo Pessoal) 

O jornalista José Carlos Belém, 71, morreu na madrugada desta segunda-feira (14) 

no Hospital de Paulínia. Ele estava internado desde maio deste ano, tinha diabetes 

e lutava contra um câncer de próstata. Conhecido por muita gente na cidade, Belém 

gostava de frequentar a Câmara e o Paço Municipal, para conversar e contar 

histórias de sua vida.  

Belém da Paz, como era mais conhecido, ao longo de sua vida trabalhou em rádios, 

foi cantor de música sertaneja, com o seu também falecido irmão Pará,  e nos 

últimos anos editava uma revista. O jornalista era natural de Uraí, no Paraná, e 

antes de chegar em Paulínia morou em diversas cidades, inclusive, em São Paulo.  

https://www.zatum.com.br/noticia/857/morre-o-jornalista-jose-carlos-belem
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Radialista experiente e devoto fiel de Nossa Senhora de Aparecida, Belém gostava 

de narrar acontecimentos sobre o período em que trabalhou no SBT, como repórter, 

ao lado nomes como Gil Gomes. Ele deixa três filhos e duas netas. O velória 

começa às 7h, no Velório Municipal de Paulínia, e o sepultamento está previsto 

para ocorrer às 10h.  

O Portal Zatum lamenta e envia sinceras condolências para os familiares e amigos 

de Belém da Paz. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

 

DATA: 14 a 18/10/2019 

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

 

NOTÍCIAS 

 

Coletar medicamentos doados pode beneficiar famílias carentes, diz 

Tiguila 
17 de outubro de 2019  

Qualquer pessoa que já comprou medicamentos em caixas fechadas sabe que nem sempre toda a cartela é usada, 

ficando por vezes guardadas em gavetas sem uso, até alcançar o prazo de validade. Para evitar o desperdício, o 

vereador Tiguila Paes (Cidadania) sugeriu o Programa Farmácia Solidária, para coletar doações de paulinenses. 

Segundo a Indicação 1.057/2019, […] 

 

 

Manoel Filhos da Fruta solicita que Prefeitura peça mais atenção aos 

serviços prestados pela CPFL 
17 de outubro de 2019/  

O vereador Manoel Filhos da Fruta (PC do B) solicitou durante a 19ª Sessão Ordinária realizada na terça-feira 

(15/10) que a Prefeitura cobre da CPFL mais atenção aos serviços fornecidos pela empresa na cidade. Ele também 

indicou a recolocação de brinquedos do playground na Praça do Morro Alto, entre outros pedidos. Na Indicação 

1103/2019 o […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-paes-medicamentos-farmacia-solidaria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-paes-medicamentos-farmacia-solidaria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/manoel-filhos-da-fruta-solicita-que-prefeitura-peca-mais-atencao-aos-servicos-prestados-pela-cpfl/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/manoel-filhos-da-fruta-solicita-que-prefeitura-peca-mais-atencao-aos-servicos-prestados-pela-cpfl/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-paes-medicamentos-farmacia-solidaria/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/manoel-filhos-da-fruta-solicita-que-prefeitura-peca-mais-atencao-aos-servicos-prestados-pela-cpfl/
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Professor de dança Peter Black recebe título de Cidadão Emérito na 

sexta (18/10) 
16 de outubro de 2019  

A Câmara de Paulínia promoverá Sessão Solene na próxima sexta-feira (18/10), a partir das 19h, para homenagear 

o professor e educador Pedro Donizete Honório, conhecido como Peter Black. Ele receberá o título de Cidadão 

Emérito do município, por sugestão da vereadora Fábia Ramalho (PMN). A cerimônia acontece na data em que se 

comemora o Dia […] 

 

 

Câmara homenageia policial morto em assalto e “testa” sessões mais 

dinâmicas 
15 de outubro de 2019  

Os vereadores aprovaram nesta terça-feira (15/10), por unanimidade, projeto de lei que batiza a rua 4 do loteamento 

Residencial Raízes em nome do policial militar Idelson Matias do Nascimento. Nascido no Piauí, ele vivia em 

Paulínia com a família e foi assassinado durante um assalto, aos 38 anos. O PM e a cabo Verônica Ferreira […] 

 

 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cidadao-emerito-peter-black/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cidadao-emerito-peter-black/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-homenageia-policial-sessoes-dinamicas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-homenageia-policial-sessoes-dinamicas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cidadao-emerito-peter-black/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-homenageia-policial-sessoes-dinamicas/
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Fábia sugere reparo em semáforos, vacina contra HPV e policiamento 
14 de outubro de 2019  

Recentes problemas em semáforos da cidade fizeram a vereadora Fábia Ramalho (PMN) questionar à Prefeitura 

como ocorre a manutenção e o reparo desses aparelhos de trânsito em Paulínia. Ela também pergunta o nome da 

empresa responsável por prestar serviço e qual a periodicidade em que o trabalho acontece. O Requerimento 

603/2019 também cobra informações sobre […] 

 

 

Zé Coco faz balanço de seu período a frente da Câmara Municipal 
14 de outubro de 2019  

O vereador e ex-presidente em exercício da Câmara Municipal de Paulínia José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco 

(PV) fez um balanço de sua gestão à frente do Legislativo nos últimos 250 dias. O parlamentar administrou a “Casa 

de Leis” entre 23 de janeiro a 4 de outubro deste ano, enquanto o atual presidente […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabia-ramalho-semaforos-vacina-policiamento/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-faz-balanco-de-seu-periodo-a-frente-da-camara-municipal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabia-ramalho-semaforos-vacina-policiamento/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-faz-balanco-de-seu-periodo-a-frente-da-camara-municipal/

