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DATA: 02/10/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: DEMISSÃO VOLUNTÁRIA/ SERVIDOR  
PÁGINA:  https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/02/camara-aprova-programa-de-
desligamento-voluntario-na-prefeitura/ sexta-feira/ 

 
 
 

 
 

Câmara aprova programa de desligamento 
voluntário na Prefeitura 

Medida precisa ser sancionada pelo prefeito para entrar em vigor; incentivo é um 
salário para cada ano trabalhado até o limite de R$ 50 mil  
2 out 2019 – 9h30 

 
Vereadores durante a 18ª sessão ordinária deste ano da Câmara de Paulínia (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Vereadores deu sinal verde para a criação do Programa de 
Desligamento Voluntário (PDV) na Prefeitura de Paulínia, na 18ª sessão ordinária da 
noite desta terça-feira (1º). A reunião também marcou o fim da presidência 
provisória do vereador Zé Coco (PV) no Legislativo paulinense e a volta para a 
suplência do professor Luciano Ramalho (PP). 

O PDV foi aprovado em segunda discussão nesta terça. A ideia é incentivar a adesão 
ao plano oferecendo ao servidor que pedir demissão voluntária um salário para cada 
ano trabalhado na Prefeitura até o limite de R$ 50 mil. A partir de sua vigência, após 
a promulgação pelo prefeito, servidores dos quadros das 21 secretarias terão 90 dias 
para aderir ao programa. 
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Luciano Ramalho voltou à suplência e Zé Coco deixou a Presidência da Casa (Foto: Divulgação) 

A implantação do PDV e pagamento das indenizações custarão R$ 15.311.426,94 aos 
cofres públicos. Segundo a Prefeitura de Paulínia, a base de cálculo para o impacto 
financeiro do programa na receita do governo foi feito pelo número de aposentados 
que se encontram em atividade, embora não tenha esclarecido quantos deles 
seguem trabalhando no Município. 

Na sessão, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que cria 
a Política de Combate à Violência nas escolas da rede pública municipal. O texto 
define que o Poder Público adotará medidas, “sempre que possível”, para criar 
ambientes escolares seguros, com detectores de metais nos acessos das instituições 
de ensino; projetos pedagógicos nos locais com índices altos de violência; 
campanhas educativas e capacitação dos professores. 

Empresas 

Os vereadores ainda aprovaram em segunda discussão proposta de incentivo fiscal a 
empresas que contratarem trabalhadores do município. O Projeto de Lei 
Complementar 3/2019 quer dar desconto no Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN) para prestadoras de serviço contratadas para trabalhar na 
Refinaria de Paulínia (Replan) e em outras empresas instaladas nas zonas industriais 
da cidade. 
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A Câmara de Paulínia também aprovou a proposta que reduz multa para quem deixa 
de comunicar transferência, venda ou encerramento de atividades de obrigação 
acessória. Antes o esquecimento gerava multas de cerca de R$ 800. Agora, o valor 
passa para aproximadamente R$ 80. Os vereadores apresentaram na sessão desta 
terça 56 Indicações (sugestões à Prefeitura), 34 Requerimentos (cobrança de 
informações ou medidas) e seis Moções (homenagens). 

Presidência 

Essa foi a última sessão presidida pelo vereador Zé Coco. Na próxima sexta-feira (4), 
com a posse do prefeito eleito Du Cazellato (PSDB), o agora prefeito interino, o 
vereador Loira (DC), deve reassumir o mandato e a Presidência da Câmara. Zé Coco 
usou o tempo de fala para agradecer a oportunidade e os funcionários que o 
auxiliaram, além de declarar ter feito o melhor possível para o público interno e a 
população. 

Já o professor e vereador Luciano Ramalho se despediu da atividade legislativa – 
Loira é o titular da cadeira. Luciano Ramalho agradeceu aos servidores, a equipe e 
seus eleitores pelo apoio e pela confiança nos nove meses de atuação. Na sexta (4) 
outra mudança na composição da Câmara deverá ocorrer. Com o vereador Du 
Cazellato assumindo a Prefeitura, a cadeira volta a ficar com o suplente Marcelo 
Souza (PRTB). 
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DATA: 3/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ORÇAMENTO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2430 
 

Saúde e educação terão R$ 15 milhões para novos 
investimentos em 2020 

 

O próximo orçamento financeiro de Paulínia será votado em dezembro 

Paulínia deve arrecadar R$ 1,5 bilhão no ano que vem; Obras e Serviços Públicos 

terá a maior verba, por secretaria, para investir: R$ 52 milhões 

Da Redação 

03/10/2019 13:10:49 

 

Segunda-feira (30), a Câmara de Vereadores de Paulínia recebeu o Projeto da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, conhecida como Orçamento do 
Município. De acordo com o projeto, a prefeitura estima arrecadar R$ 
1.528.904.000,00 (um bilhão, quinhentos e vinte e oito milhões, novecentos e 
quatro mil reais) no ano que vem, e os recursos serão distribuídos da seguinte 
forma: Câmara, R$ 33.300.000,00; Instituto Pauliprev, R$ 168.904.000,00; 
e, Prefeitura, R$ 1.326.700.000,00. 
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A maior parte do valor que cabe à Prefeitura é destinada ao pagamento de 
funcionários (salários + encargos sociais), contratos vigentes, dívidas 
parceladas, entre outras despesas fixas.  Com isso, no final das contas, sobra 
muito pouco para novos investimentos em áreas essenciais à população. 
 
A saúde, por exemplo, terá apenas R$ 4.072.000,00 (quatro milhões e setenta e 
dois mil reais), para investir no ano que vem - pouco mais de R$ 339 mil por 
mês.  Desse total, R$ 3.932.000,00 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil 
reais) com novas obras e reformas. A verba para novos investimentos 
na educação, em 2020, é maior: R$ 10.958.000,00 (dez milhões, novecentos e 
cinquenta e oito mil reais) – pouco mais de R$ 8 milhões deverão ser investidos 
em obras e reformas de unidades.  Lembrando que, os valores acima não estão 
inclusos nos gastos mínimos obrigatórios de 25% com educação  (exceto gastos 
com reformas de escolas fundamental e infantil) e 15% saúde.  
 
O maior orçamento para novos investimentos, no ano que vem, é o 
da Secretaria de Obras e Serviços Públicos: R$ 52.753.000,00 (cinquenta e 
dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil reais). Desse total, R$ 31 
milhões deverão ser gastos com a primeira etapa da ponte sobre o Rio 
Atibaia, cuja construção, segundo prometeu o prefeito eleito Ednilson 
Cazellato, o Du Cazellato (PSDB), será iniciada em janeiro.  De acordo com a 
prefeitura municipal, o custo total da ponte está estimado em R$ 60 milhões. 
 
Os vereadores devem apresentar emendas ao próximo orçamento municipal, 
que será votado em dezembro.  
 
Confira a verba para novos investimentos de cada secretaria, por ordem de 
valor (R$) 
 
Obras e Serviços Públicos: R$ 52.753.000,00 
Saúde: R$ 10.958.000,00 
Esportes: R$ 4.654.000,00 
Educação: R$ 4.072.000,00 
Transportes: R$ 2.455.000,00 
Cultura: R$ 1.499.000,00 
Meio Ambiente: R$ 1.306.200,00 
Segurança Pública: R$ 998.000,00 
Assistência Social: R$ 683.000,00 
Desenvolvimento Econômico: R$ 308.000,00 
Defesa Civil: R$ 165.000,00 
Habitação: R$ 162.000,00 
Turismo e Eventos: R$ 78.000,00 
Gabinete do Prefeito: R$ 61.000,00 
Finanças: R$ 56.000,00 
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Administração: R$ 44.000,00 
Negócios Jurídicos: R$ 41.000,00 
Recursos Humanos: R$ 20.000,00 
Negócios da Receita: R$ 12.000,00 
Governo: R$ 5.000,00 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano: R$ 4.150,00 
 
Como consultar o projeto da Lei Orçamentária 2020? 
 
Acesse o site da Câmara Municipal de Paulínia. Vá em “Sala do Cidadão” (no 
topo da página), e selecione “Consultar PROPOSITURAS”. Na página de 
pesquisas, em “Documentos”, selecione a opção “Projetos de Lei”; depois, no 
campo “Número Inicial”, digite “68”, e “2019” no campo “Ano Inicial”, depois 
clique em “Pesquisar”. Na página seguinte, clique no ícone PDF, abaixo do 
“Assunto”.  Boa consulta.  
 
Fonte: Projeto de Lei 68/2019 
Foto: Reprodução/Internet 
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DATA:  
4/10/2019 
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
ORÇAMENTO 
PÁGINA: 3  
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DATA: 4/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: LEGISLATIVO 
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DATA: 28/9/2019  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 6 
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DATA: 2/10/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM  
PÁGINA: 7 
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DATA: 4/10/2019  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: POSSE/ NOVA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/10/04/du-cazellato-toma-posse-
como-prefeito-de-paulinia-nesta-sexta-apos-12-trocas-em-7-anos.ghtml 

 
Du Cazellato toma posse como prefeito de Paulínia nesta 
sexta após 12 trocas no Executivo em 7 anos 
Novo administrador municipal foi eleito na eleição suplementar do dia 1º de setembro 
e assume cadeira nesta sexta-feira (4). Cidade está com governo interino desde 
novembro de 2018. 
Por G1 Campinas e Região 

04/10/2019 06h00  Atualizado há 2 horas 
 

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

O prefeito eleito de Paulínia (SP), Du Cazellato (PSDB), toma posse como novo chefe 
do Executivo nesta sexta-feira (4). A diplomação acontece às 14h no Cartório Eleitoral 
e a cerimônia, que também vai empossar o vice-prefeito Sargento Camargo (PSDB), 
está marcada para as 16h, no plenário da Câmara de Vereadores. 
A cidade enfrentou 12 trocas de prefeitos em sete anos; este será o 13ª administrador 
a assumir o comando do município desde 2013. Cazellato vai governar a cidade até 
dezembro de 2020 e pode se candidatar à reeleição no pleito municipal do ano que 
vem. 
O tucano foi eleito com 26,99% dos votos válidos na eleição suplementar do dia 1 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. A cidade 
está com administração interina desde novembro do ano passado. 
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Depois de eleito, o político afirmou que pretende construir pelo menos duas Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA), atribuiu as trocas de comando em Paulínia à 
judicialização do governo e descartou retomar o Polo Cinematográfico de Paulínia, 
abandonado pelos governos da cidade e construído com a promessa de impulsionar 
produções nacionais e internacionais na região. 
 
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. 

 
Prefeitura de Paulínia tem novo prefeito a partir desta sexta-feira (4) — Foto: Reprodução/EPTV 

Entenda a crise política 
A crise política em Paulínia começou ainda durante o pleito eleitoral de 2012. O ex-
prefeito Edson Moura (MDB) lançou a candidatura ao cargo máximo do Executivo da 
cidade, mas foi barrado pela lei da ficha limpa por suspeita de compra de votos 
e renunciou à chance de concorrer, um dia antes da eleição. 
O substituto foi o filho, Edson Moura Júnior. Como não havia tempo hábil para 
mudança na urna, a foto que apareceu foi a do pai, que estava inelegível. 
Edson Moura Junior, então, foi eleito no dia 7 de outubro de 2012, com 20.385 votos, 
que representavam 41,01% dos válidos em Paulínia. No entanto, o Ministério Público 
Eleitoral (MPE) considerou a manobra na véspera da eleição ilegal, além de ter o 
objetivo de "enganar o eleitor" e transferir os votos de pai para filho. 
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Por conta da recomendação da Promotoria, o juiz eleitoral da cidade impugnou o 
registro do prefeito eleito e declarou José Pavan Junior (PSB), o segundo candidato mais 
votado com 34,99% dos votos, o novo chefe do Executivo. 
 
Pavan tomou posse no dia 1º de janeiro de 2013, mas ficou apenas seis meses no cargo. 
Após recurso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu ganho de causa a Moura Júnior, 
que assumiu a Prefeitura no dia 16 de julho de 2013. A partir daí, iniciou-se uma briga 
judicial para que o novo prefeito continuasse no cargo. 
A primeira saída de Moura Júnior aconteceu no dia 11 de abril de 2014, quando o 
então presidente da Câmara, Marquinhos Fiorella (PP), assumiu pela primeira vez. 
Contudo, quatro dias depois, o filho de Edson Moura voltou ao cargo por meio de uma 
liminar. Depois disso, Moura Júnior saiu e deixou a Prefeitura outras quatro vezes, 
sendo cassado em definitivo no dia 3 de fevereiro de 2015. 
Após a "era Moura Júnior" na Prefeitura de Paulínia, Sandro Caprino, atualmente vice-
prefeito cassado e à época presidente do Legislativo, assumiu por dois dias até 
que Pavan Júnior fosse chamado novamente para assumir, em 6 de fevereiro de 2015. 
O tucano ficou no cargo até o fim do mandato, dando lugar a Dixon Carvalho, eleito em 
2016 com 34,37% dos válidos. Ele assumiu no dia 1º de janeiro de 2017 e deixou o cargo 
no dia 7 de novembro de 2018. 
 
 

 
Du Cazellato deu entrevista ao G1 após ser eleito em eleições suplementares — Foto: Reprodução/EPTV 
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DATA: 4/10/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: POSSE/ NOVA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: A6 
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DATA: 4/10/2019  
VEÍCULO: CBN CAMPINAS 
ASSUNTO: POSSE/ NOVA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/10/cazelatto-toma-posse-em-paulinia-nesta-
sexta-feira/ 
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DATA: 4/10/2019  
VEÍCULO: A CIDADE ON 
ASSUNTO: POSSE/ NOVA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://www.acidadeon.com/campinas/politica/NOT,0,0,1454461,du+cazelatto+toma 
+posse+como+prefeito+de+paulinia+hoje.aspx 

 

 
 

Du Cazelatto toma posse como prefeito de 
Paulínia hoje 

O mandato de Cazellato segue até dezembro do próximo ano e ele vai poder se 
candidatar à reeleição de 2020 para permanecer no cargo 
 

Da Redação | ACidadeON Campinas 
4/10/2019 08:34 

 

 
Du Cazellato assume prefeitura de Paulínia hoje. Foto: Reprodução EPTV 

Toma posse hoje (4) na Prefeitura de Paulínia, o prefeito eleito Du Cazellato (PSDB). A diplomação 
do novo chefe do Executivo será às 14h no Cartório Eleitoral da cidade. Já a cerimônia está marcada 
para as 16h, no plenário da Câmara de Vereadores. Além dele, a cerimônia também vai empossar o 
vice-prefeito Sargento Camargo (PSDB). 

O mandato de Cazellato segue até dezembro do próximo ano e ele vai poder se candidatar à 
reeleição de 2020 para permanecer no cargo.    
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O tucano foi eleito em setembro deste ano com 26,99% dos votos válidos na eleição suplementar 
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. Desde então, Paulínia está com 
administração interina desde novembro do ano passado. Cazellato ficou pouco mais de dois meses 
no cargo de prefeito interino entre novembro de 2018 e janeiro deste ano. Ele era presidente da 
Câmara de Vereadores quando Dixon Carvalho foi cassado e por isso foi convocado para assumir o 
Executivo.   
 
Porém com a mudança da presidência da Câmara, o vereador Antônio Ferrari (DC), conhecido como 
Loira, assumiu como novo presidente do Legislativo e também a chefia do Executivo. Vale lembrar 
que desde 2013, Paulínia teve 12 prefeitos.  
 
Após ser eleito Du Cazellato participou do programa de entrevista do ACidade ON Campinas e falou 
sobre seus planos para a cidade.  

VEJA AQUI  
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DATA: 4/10/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: POSSE/ NOVA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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DATA: 4/10/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-250-dias-a-frente-da-prefeitura-de-paulinia-loira-
faz-balanco-de-seu-governo/ 

 

 

 

 

Após 250 dias à frente da Prefeitura de Paulínia, Loira faz 
balanço de seu governo 
Por  Redação 

3 de outubro de 2019 

Agora, ele retoma a presidência da Câmara, onde terá o desafio de incorporar o 

abono ao salário do funcionalismo, projeto de sua própria autoria 

 
A partir de segunda-feira, 7 de outubro, Loira já estará de volta à Câmara Municipal 
 

Prestes a entregar a administração da cidade ao novo prefeito, Antônio Miguel Ferrari, o 
Loira (DC) fez um balanço dos 250 dias em que esteve à frente da Prefeitura Municipal de 
Paulínia. A partir desta sexta-feira, 04/10, ele retoma seu cargo de vereador e presidente 
do Legislativo municipal, mesma data em que Du Cazellato (PSDB), assume a cadeira do 
Executivo. 

Em nota, Loira se diz orgulhoso de seu trabalho. “Quando assumi como prefeito tudo 
estava um verdadeiro caos, os problemas estavam pela cidade inteira, o Hospital Municipal 
quase à beira de um colapso, as ruas estavam sujas, o mato alto e, com poucos dias de 
trabalho, começamos a organizar as coisas. Fiz mais coisas que muitos prefeitos que 
passaram anos na cadeira do Executivo”, reforça Loira. 

Entre elas, o vereador ressalta seus primeiros dias de mandato, quando governou a cidade 
de dentro do HMP para ouvir a população e entender de perto os principais problemas do 
local. 
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Loira participou da eleição suplementar que aconteceu na cidade dia 1º de setembro e 
terminou em quarto lugar, obtendo 5.535 votos, 11,39% do total. Du Cazellato e Sargento 
Camargo fora eleitos prefeito e vice, respectivamente, com 13.119 votos, o que representa 
26,99% do eleitorado. 

De volta à Câmara, Loira terá o desafio de tentar emplacar a incorporação do abono ao 
salário do funcionalismo, projeto de sua própria autoria que se encontra em tramitação na 
Casa de Leis. 

Confira as principais ações do mandato de Loira: 

– entrega de duas UBS (Cooperlotes e Centro II) 

– entrega de 600 aparelhos auditivos 

– limpeza, manutenção e reabertura da Biblioteca Virtual com atividades para a população 

– regularização da entrega de mais de 80% itens da cesta de medicamentos 

– entrega de 25 cadeiras de rodas 

– regularização de pagamentos para continuidade da construção da Ponte da Estrada da Rhodia 

– entrega de 628 bolsas de estudo para ensino superior e técnico 

– iniciou construção de banheiros, palco e estrutura para a feira do São José 

– realização de eventos nos bairros com o ‘Domingo Alegria’ 

– aquisição de novos equipamentos para oftalmologia 

– entrega de reforma e novos equipamentos para a Fisioterapia 

– aquisição de drones e treinamento para a GM 

– agilidade no sistema de reabilitação, que zerou a fila de espera da Fisioterapia e hidroterapia 

– ações de trânsito e instalação de lombadas que reduziu em mais de 85% os atropelamentos 

– realização de festas juninas nos bairros 

– atuação do Projeto Controlar com objetivo de limpeza pesada em todas escolas municipais 

– abertura do ginásio do Centro para abrigar pessoas em situação de rua nos dias frios 

– regularização de imóveis do Pazetti módulo III 

– regularização de pendências com o Consórcio PCJ 

– entrega da reforma do Centro Odontológico 

– trouxe duas carretas odontológicas para atendimento da população 

– início do processo de digitalização dos prontuários da Saúde 

– criação de projeto que proíbe queima de fogos 

– reabertura do serviço de emissão de carteiras de trabalho no paço municipal 

– viabilização de convênio para mais de 500 exames de ressonância magnética 

– iniciou o projeto para a ponte sobre o Rio Atibaia 
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DATA: 4/10/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | ASSUNTO:  ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | PÁGINA: 6  
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DATA: 4/10/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/04/loira-disponibiliza-servidores-da-saude-
para-prefeitura-de-maua/ 

 
 
 

 

[Gestão] 
Loira disponibiliza servidores da Saúde para Prefeitura de Mauá 
Às vésperas do fim de seu governo, prefeito interino sancionou programa de 
demissão voluntária, aprovou dois loteamentos e revogou outro 

4 out 2019 – 11h23 

Loira mostra caneta 
no dia que assumiu interinamente a Prefeitura de Paulínia (Foto: Divulgação) 

Oex-secretário municipal de Saúde Luís Carlos Casarin, de Jundiaí, trocou Paulínia por Mauá, 
cidade da Região Metropolitana de São Paulo, no Grande ABC. Mas o abandono de uma das áreas 
mais críticas do município, às vésperas do fim da gestão transitória de Loira (DC), não causou rusgas 
no governo interino. 

Pelo menos é o que demonstra a edição desta quinta-feira (3) do Semanário Oficial de Paulínia. 
Loira colocou três servidoras lotadas na Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia à disposição da 
Prefeitura de Mauá: duas enfermeiras e uma agente de apoio administrativo. 

De acordo com as portarias, as servidoras fizeram o pedido. Elas ficarão à disposição da Prefeitura 
de Mauá a partir do último dia 1º de outubro até o dia 31 de dezembro de 2020. Durante este período, 
os salários delas serão pagos pelo município do Grande ABC. 
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Até a publicação deste texto, o prefeito interino não havia respondido se nas funções dessas três 
servidoras há excesso de funcionários públicos a ponto de poder disponibilizá-las a outra Prefeitura 
sem causar ainda mais prejuízos à Secretaria Municipal de Saúde. 

Às vésperas de deixar o cargo, Loira também sancionou a lei que cria o Programa de 
Desligamento Voluntário (PDV), aprovada em segunda discussão na sessão da última terça-feira (1º) 
da Câmara Municipal; aprovou dois loteamentos na cidade; e revogou outro; na edição extraordinária 
do Semanário Oficial desta quarta-feira (2): 

 aprovou “…os projetos e memoriais dos planos de edificação do Condomínio Residencial Horizontal 
Multifamiliar de propriedade de Paulo Sbrocco e ou sucessores à ser edificado no lote nº 7A-1 do 
loteamento denominado Chácaras Nossa Senhora Auxiliadora, localizado no município e comarca de 
Paulínia-SP, objeto da matrícula nº 37.057 do 4º Oficial Registro de Imóveis de Campinas – SP, 
Quadra S/D, Quarteirão nº 222, no Bairro Morumbi…”; 

 aprovou “…Os projetos e memoriais dos planos de edificação do Condomínio Industrial de 
propriedade de JHA Participações e Investimentos Ltda e ou sucessores à ser edificado no lote nº 45 
do loteamento denominado Centro Industrial de Paulínia, localizado no município e comarca de 
Paulínia-SP, objeto da matrícula nº 20.168 do 4º Oficial Registro de Imóveis de Campinas – SP, 
Quadra 3B, Quarteirão nº 2009 no Bairro da Cascata, com área total de terreno de 50.607,13 m², 
situado na Av. Paris n° 1930, tudo em conformidade com as plantas e memoriais constantes do 
protocolado nº 3895/2018; e com área total de terreno de 3.248,28m², situado na Av. Dr. Alexandre 
Martins Laroca n° 887, tudo em conformidade com as plantas e memoriais constantes do 
protocolado nº 11.849/2018…”; e 

 revogou “…os Decretos Municipais de números 6557/2013, nº 6638/2014, nº 6684/2014, nº 
6873/2015 e nº 6961/2016, que provaram e revalidaram os planos e projetos de Arruamento e 
Loteamento denominado “Centro Logístico Integrado Paulínia Dois”, objeto da Matrícula nº 13.087 
do 4º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas de propriedade de “MGB Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda e ou sucessores…” A revogação teria ocorrido a pedido do proprietário. 
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DATA: 1/10/2019  
VEÍCULO: ZATUM  
ASSUNTO: JUSTIÇA/ NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/796/justica-aprova-contas-de-campanha-de-cazellato-
e-nega-pedido-de-impugnacao 
 

Justiça aprova contas de campanha de Cazellato 
e nega pedido de impugnação 

Ação que corre no TRE poderá afastar tucano do cargo 
01/10/2019 21h26Atualizado há 17 horas 

Por: Zatum Notícias 

 
Sargento Camargo e Cazellato no dia da vitória (Crédito: divulgação) 

A juíza eleitoral de Paulínia, Marta Brandão Pistelli, aprovou nesta terça-feira (01), 

com ressalvas, as contas de campanha do eleito na eleição suplementar do dia 1º 

de setembro, Du Cazellato (PSDB) e seu vice Sargento Camargo (PSDB).  

“O relatório técnico conclusivo apontou irregularidades insanáveis consistentes na 

inobservância das normas eleitorais contidas nos artigos 30 e 27 da Resolução do 
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TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nº 396/2017, pois o candidato contratou despesas 

antes da abertura de conta bancária específica de campanha e registrou despesas 

após a data do pleito”, escreveu Marta em um trecho de seu despacho.  

No entanto, segundo Marta, as irregularidades não afetaram o resultado final da 

eleição. O tucano arrecadou R$ 471 mil e R$ 5 mil foram utilizados de forma 

equivocada.  

A ação que poderá resultar na anulação dos votos do candidato vencedor está em 

trâmite no TRE (Tribunal de Regional Eleitoral) de São Paulo. Segundo integrantes 

do Diretório Estadual do PSDB, a convenção que escolheu o tucano para participar 

do pleito foi ilegal. O partido pretendia apoiar outra chapa. A previsão é que o caso 

seja julgado em outubro.  

A posse de Cazellato está marcada para ocorrer na sexta-feira (04). Ele foi eleito 

com 13.119 votos.  
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DATA: 3/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: CONTAS DE CAMPANHA  
PÁGINA: A6 
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DATA: 2/10/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: ORÇAMENTO/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: A8 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  29 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 28/9/2019  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: SEGURANÇA  
PÁGINA: 4 
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DATA: 3/10/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | ASSUNTO: SAÚDE/ DECISÃO JUDICIAL | PÁGINA: 7   
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DATA: 30/9/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO:  SAÚDE/ SARAMPO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/30/paulinia-tem-mais-9-casos-de-sarampo-
total-de-infectados-sobe-para-21/ 

 
 
 
 

 

 

Paulínia tem mais 9 casos de sarampo; 
total de infectados sobe para 21 
 

Quatorze bairros do município registram ocorrências da doença 
neste ano; João Aranha e Morumbi possuem o maior número 

30 set 2019 -11h42 

 
Adultos que não sabem se foram imunizados também podem tomar vacina (Foto: Divulgação) 

 
Paulínia confirmou na manhã desta segunda-feira (30) mais nove casos de sarampo 
na cidade. Agora o número de pessoas infectadas pela doença subiu para 21, em 14 
bairros do município, neste ano. 
 
Os bairros João Aranha e Morumbi concentram até aqui o maior número de 
ocorrências de sarampo, três cada um deles. Depois vêm São José, Bom Retiro e 
Parque Jequitibá com dois. Os jardins Flamboyant, América, Leonor, Monte Alegre, 
Residencial Vida Nova, Betel, Parque dos Servidores, Bonfim e Saltinho tem um. 
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Os novos casos de sarampo se referem a: 
 uma bebê de 8 meses, moradora no São José, vacinada; 
 uma jovem de 23 anos, de Saltinho, vacinada; 
 uma mulher de 32 anos, do João Aranha, não vacinada; 
 um bebê de 3 anos, do João Aranha, vacinado; 
 uma menina de 5 anos, do bairro Bonfim, vacinada; 
 uma bebê de 10 meses, do Parque dos Servidores, vacinada; 
 uma mulher de 53  anos, do Monte Alegre, vacinada; 
 uma bebê de 8 meses, do Bom Retiro, vacinada; e 
 uma menina de 1 ano, do Residencial Vida Nova, não vacinada. 

 
De acordo com a Prefeitura, todos os infectados passam bem. Também foram 
realizadas ações de bloqueio onde os casos de sarampo foram registrados. Paulínia 
ainda investiga quatro suspeitas. Outros 14 exames tiveram resultado negativo. 

 
 

A vacinação de crianças de seis meses a menores de 1 ano, crianças que estão 
dentro do calendário oficial de imunização e de adultos que não sabem se 
receberam as doses ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 
Paulínia. 
As salas de vacinação, de acordo com a Prefeitura, funcionam das 9h às 18h30, nas 
UBS maiores, como a do Centro 1 e 2, São José e Monte Alegre. Nas demais o 
horário de atendimento é das 9h às 16h30. 
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DATA: 3/10/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-sarampo-comeca-na-
segunda-7-paulinia-tem-21-casos/ 

 

Campanha de Vacinação contra sarampo começa na segunda, 7; 
Paulínia tem 21 casos 
Por  Redação 

3 de outubro de 2019 

A meta é que todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos sejam imunizadas 

 

Com o objetivo de alcançar a população que ainda não foi imunizada contra o sarampo, o 

Ministério da Saúde promove a Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, a 

partir da próxima segunda-feira (7), que tem como público alvo crianças de seis meses a 

menores de cinco anos que não possuem o registro da vacina na carteirinha. O Dia D, de 

mobilização nacional, será 19 de outubro. 

Paulínia está com 21 casos de sarampo confirmados até o dia 2 de outubro. As pessoas 

infectadas têm de seis meses a 36 anos. Todos passam bem. Ainda há quatro casos em 

investigação e 14 foram descartados. 

Segundo orientações da Vigilância Epidemiológica de Paulínia é importante frisar que a 

campanha não é indiscriminada e sim seletiva, para vacinar especificamente a população 

que precisa ser imunizada e que ainda não recebeu a dose contra o sarampo. A meta é que 
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todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos tenham a caderneta avaliada 

durante o período da campanha para atualização do esquema vacinal contra sarampo. 

O Ministério de Saúde ainda informa que haverá segunda etapa de vacinação, que 

acontecerá de 18 a 30 de novembro para a população de adultos jovens, de 20 a 29 anos. 

O Dia D para eles será no dia 30 de novembro. 

Os Dias D foram pensados para alcançar quem, por alguma razão, não pode ir à UBS em 

dias de semana, tendo assim o sábado, das 8h às 17h para receberem a dose da vacina.  

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 Cazelatto, 310 – Betel 
Segunda a sexta das 7h às 17h 

UBS CENTRO I 
Rua Presidente Costa e Silva, 444 – Nova Paulínia 
Segunda a sexta das 7h às 19h; sábado das 7h às 12h 

UBS CENTRO II 
Rua Izolino Clemente Duarte, 158 – Jardim América 
Segunda a sexta das 7h às 19h 

UBS COOPERLOTES 
Av. Antônio Baptista Piva, 3.123 – Pq. Bom Retiro 
Segunda a sexta das 7h às 17h 

UBS JD. PLANALTO 
Av. João Aranha, 1.598 – Jd. Planalto 
Segunda a sexta das 7h às 19h; sábado das 7h às 12h 

UBS MONTE ALEGRE 
Av. Antonio Baptista Piva, 1.220 – Monte Alegre II 
Segunda a sexta das 7h às 19h; sábado das 7h às 12h 

UBS PARQUE DA REPRESA 
Rua Nelson Perini, 398 – Balneário Tropical 
Segunda a sexta das 7h às 17h 

UBS SÃO JOSÉ 
Av. Pedro Antonio Bordignon 
Segunda a sexta das 7h às 19h; sábado das 7h às 12h
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DATA: 1º/10/2019 | VEÍCULO: TRIBUNAL LIBERAL | ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO | PÁGINA: 3 (MANCHETE) 



   RESUMO DA SEMANA  |  36 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 29/9/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SERVIDOR/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 3 
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DATA: 28/9/2019 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR | ASSUNTO: EMPREGOS NA RMC | PÁGINA: A9 
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DATA: 2/10/2019  
VEÍCULO: TODO DIA  
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  39 
 

  

DATA: 3/10/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS 
ASSUNTO:  EDUCAÇÃO 
LINK:  http://paulinianews.com.br/2019/10/03/professor-de-paulinia-ganha-premio-educador-
nota-10/ 

 
 
 
 

 

Professor de Paulínia ganha “Prêmio 
Educador Nota 10” 
Por paulinianews - 3 de outubro de 2019 

 

Cerimônia da premiação aconteceu no último dia 30 e elegeu o Educador 

do Ano e a categoria de voto popular #EsseProjetoÉ10 
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A Sala São Paulo recebeu no último dia 30 a cerimônia do Prêmio Educador Nota 

10. Os 10 vencedores da 22ª edição maior e mais importante prêmio da Educação 

Básica brasileira foram escolhidos entre 4.876 projetos inscritos. 

Os dez educadores tiveram seus projetos apresentados na premiação e puderam 

comentar brevemente o que o projeto representou para os docentes e para os 

estudantes. Dos dez vencedores, um deles é eleito o Educador do Ano, eleito pelos 

selecionadores do prêmio e outro pelo júri popular em uma votação intitulada 

#EsseProjetoÉ10. 

Luiz Gustavo Bonatto Rufino, professor de Educação Física, no 3º ano do 

Fundamental, na Escola Municipal Odete Emídio de Souza, que fica no bairro do 

João Aranha, em Paulínia, foi um dos premiados ao descobrir, mediante uma 

pesquisa, que vários alunos tinham vergonha sobre seus corpos, o professor foi 

instigado a pensar como as crianças compreendem e se relacionam com seus 

próprios corpos. 

Essa investigação com os alunos passou pelos eixos “eu”, “meu corpo” e “minha 

história” e teve o objetivo de ressignificar as visões sobre o corpo. Em seu 

discurso, o professor falou sobre a inclusão de todos os alunos, com e sem 

deficiência. “Hoje a gente tem a possibilidade de fazer diferente, tem a 

possibilidade de estar com alunos com e sem deficiência na escola para construir 

uma visão melhor de mundo e a partir disso poder chegar o mundo cada vez 

melhor. É isso que dá sentido à Educação: poder transformar e ao mesmo tempo 

ser transformado.” 

Para ver todos os projetos premiados clique aqui 

A Sala São Paulo recebeu no último dia 30 a cerimônia do Prêmio Educador Nota 

10. Os 10 vencedores da 22ª edição maior e mais importante prêmio da Educação 

Básica brasileira foram escolhidos entre 4.876 projetos inscritos. 

Os dez educadores tiveram seus projetos apresentados na premiação e puderam 

comentar brevemente o que o projeto representou para os docentes e para os 

estudantes. Dos dez vencedores, um deles é eleito o Educador do Ano, eleito pelos 
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selecionadores do prêmio e outro pelo júri popular em uma votação intitulada 

#EsseProjetoÉ10. 

Luiz Gustavo Bonatto Rufino, professor de Educação Física, no 3º ano do 

Fundamental, na Escola Municipal Odete Emídio de Souza, que fica no bairro do 

João Aranha, em Paulínia, foi um dos premiados ao descobrir, mediante uma 

pesquisa, que vários alunos tinham vergonha sobre seus corpos, o professor foi 

instigado a pensar como as crianças compreendem e se relacionam com seus 

próprios corpos. 

Essa investigação com os alunos passou pelos eixos “eu”, “meu corpo” e “minha 

história” e teve o objetivo de ressignificar as visões sobre o corpo. Em seu 

discurso, o professor falou sobre a inclusão de todos os alunos, com e sem 

deficiência. “Hoje a gente tem a possibilidade de fazer diferente, tem a 

possibilidade de estar com alunos com e sem deficiência na escola para construir 

uma visão melhor de mundo e a partir disso poder chegar o mundo cada vez 

melhor. É isso que dá sentido à Educação: poder transformar e ao mesmo tempo 

ser transformado.” 

Para ver todos os projetos premiados clique aqui 
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DATA: 2/10/2019  
VEÍCULO: NOTICIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/etep-de-paulinia-abre-inscricoes-para-o-vestibulinho-
2020/ 

 
 
 
 
 

ETEP de Paulínia abre inscrições para o ‘Vestibulinho 2020’ 
 

Por Redação - 2 de outubro de 2019  

 

Após ter conquistado o título de melhor escola municipal no ranking do Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio) do ano passado, a Etep (Escola Técnica de Paulínia) abre 

inscrições para o “Vestibulinho 2020”. 

Serão oferecidas 120 vagas, sendo 60 para o Ensino Médio profissionalizante em química 

(integral) e 60 para o curso Técnico em Química (noturno). 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 16, 17 e 18 de outubro, das 

14h às 21h, na sede da escola, que fica na avenida Constant Pavan, nº 1.001, no bairro 

Betel, em Paulínia. 

O vestibulinho acontece no dia 10 de novembro, com duração de 4 horas. O portão será 

fechado no horário que consta no comprovante de inscrição do candidato. A Etep concede 

80% das vagas a moradores de Paulínia, sob pena de desclassificação em caso de 

declaração falsa. 

O ensino médio profissionalizante em química tem duração de 3 anos. Os alunos entram às 

7h, para as aulas normais do ensino médio, e saem às 17h30, depois das aulas do ensino 

técnico em química. 

No período em que permanecem na escola, são oferecidas quatro refeições: café da 

manhã, lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. A escola tem alta aprovação em 

vestibulares concorridos. 

Já o curso técnico em química tem duração de 2 anos, assim como o curso de técnico de 

enfermagem. Para esses dois cursos, os alunos já precisam ter concluído o ensino médio 

em qualquer escola. 
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Para a inscrição, o candidato precisa apresentar cópia e original do RG ou CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação) ou passaporte, e comprovante de residência recente em seu nome 

ou dos pais. Certidão de Nascimento não será aceita como documento para inscrição. 

Para ensino médio concomitante ao técnico em química, o aluno deve apresentar 

declaração comprobatória (original) de que está cursando a 8ª série/ 9º ano do Ensino 

Fundamental no ano de 2019. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram 

o Ensino Fundamental ou de candidatos “treineiros”. 

Para o curso de técnico em química, o estudante deve apresentar obrigatoriamente o 

Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (cópia e original), ou declaração 

comprobatória que está cursando o 3º ano de 2019. Não serão aceitas inscrições de 

candidatos “treineiros”. 

Edital 

O edital completo foi publicado nas páginas 14 a 17 do Semanário Oficial do Município de 

Paulínia, edição 1.429, do dia 26 de setembro de 2019, no endereço 

eletrônico:  http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1429.pdf 

Informações da Etep por meio do telefone (19) 3884 – 7708 ou pelo e-

mail: etep@paulinia.sp.gov.br 
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DATA: 1º/10/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: TRÂNSITO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/10/01/transposicao-de-pista-na-rodovia-
zeferino-vaz-vai-durar-ate-dia-14/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transposição de pista na rodovia Zeferino Vaz vai durar até 
dia 14 
 
Mudança ocorre no Km 134, no trecho que corta Paulínia; motivo é o reforço 
estrutural de ponte sobre o Rio Jaguari, na pista sentido Cosmópolis 

1º out 2019 – 5h30 

 
Imagem aérea do ponto onde há transposição de pista somente no período entre 8h e 18h (Foto: 
Divulgação) 

 
A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do 
Corredor Dom Pedro de rodovias, realiza até o próximo dia 14 deste mês uma 
transposição de pista na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, por 
causa de obras de reforço estrutural na ponte sobre o Rio Jaguari, do Km 134. 
 
A mudança ocorrerá diariamente das 8h às 18h. Durante o período, motoristas que 
trafegam pela pista em direção a Cosmópolis serão desviados para a pista sentido 
Campinas, que terá uma faixa por sentido. 
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Ponte sobre o Rio Jaguari, na pista sentido Cosmópolis, passa por reforço estrutural (Foto: 
Reprodução) 

 
O desvio será implantado por cerca de um quilômetro e meio, até o Km 135,5, 
pouco antes da praça de pedágio. A separação do tráfego ocorrerá por meio de 
balizadores. Todo o local receberá sinalização especial para evitar o risco de 
acidentes. 
 
Outra medida adotada será a redução da velocidade, que passará a ser de 60km/h 
no trecho. A obra está prevista no cronograma de intervenções definido pela 
Concessionária junto à Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). 
 
Os motoristas que desejarem mais informações poderão entrar em contato com a 
Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. O Serviço de Atendimento 
ao Usuário (SAU) atende 24 horas e a ligação é gratuita. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 27/9 a 3/10/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 
Luciano Ramalho ministra palestra sobre Planejamento Financeiro Familiar 
3 de outubro de 2019  

O vereador Luciano Ramalho (Progressistas) ministrou na tarde de quarta-feira (02/10) para 
funcionários da Câmara Municipal e munícipes uma palestra sobre Planejamento Financeiro 
Familiar. Cerca de 60 pessoas participaram do encontro e puderam ouvir dicas sobre economia 
doméstica, dicas de investimentos, controle de gastos e sugestões para realizar acordos financeiros e 
“sair do vermelho”. […] 

 

 

Zé Coco propõe que Prefeitura adote cursos regulares de prevenção às 
drogas nas escolas municipais 
3 de outubro de 2019  

O presidente da Câmara em exercício Zé Coco (PV) sugeriu ao Executivo Municipal que a mesmo 
passe a disponibilizar nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental cursos regulares de 
prevenção como Combate às Drogas e DST’s (Doenças Sexualmente Transmissíveis). Na Indicação 
1056/2019, o vereador alerta sobre a necessidade de implantação de cursos […] 
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Xavier cobra repasse de verbas obrigatórias para a educação e a saúde 
2 de outubro de 2019  

As emendas impositivas do vereador Flávio Xavier (DC) reservaram no Orçamento deste ano R$ 550 
mil para escolas municipais e unidades de saúde, mas faltando três meses para terminar 2019 não há 
informações sobre o destino das verbas. O parlamentar questiona a Prefeitura providências quanto à 
compra dos materiais apontados por ele. …] 

 

Câmara aprova regras de segurança contra a violência em escolas municipais 
1 de outubro de 2019  

A 18ª Sessão Ordinária aprovou, nesta terça-feira (1º/10), proposta para implantar a Política de 
Combate à Violência nas escolas da rede pública municipal. O texto passou em segunda discussão e, 
para virar lei, aguarda agora sanção do prefeito. O Projeto de Lei 57/2019, assinado pelo vereador 
José Soares (PRB), define que o Poder Público adotará […] 

 

Fiorella solicita informações da frota de ônibus adaptados de Paulínia 
30 de setembro de 2019  

O vereador Marquinho Fiorella (PSB) encaminhou à Prefeitura de Paulínia, por meio da Câmara 
Municipal, solicitação sobre o percentual da frota de ônibus adaptados com acessibilidade para 
pessoas com deficiência do transporte público municipal. […] 
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Tiguila sugere playground adaptado e cadastro online de vagas de emprego 
30 de setembro de 2019  

O Parque Zeca Malavazzi é um dos pontos de lazer mais frequentados pelos moradores de Paulínia e 
visitantes de cidades vizinhas, afirma o vereador Tiguila Paes (Cidadania). Por isso, ele sugeriu que o 
local tenha um playground capaz de incluir crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. De 
acordo com a Indicação 989/2019 […] 

 

Câmara dará posse ao novo prefeito de Paulínia no dia 4 de outubro 
27 de setembro de 2019  

A Câmara Municipal de Paulínia agendou para a próxima sexta-feira (4/10), às 16h, Sessão Solene 
para a posse do prefeito e do vice-prefeito. Du Cazellato e Sargento Camargo (ambos do PSDB) 
assumirão o governo municipal oficialmente em cerimônia no Plenário do Poder Legislativo. Eles 
foram eleitos no dia 1º de setembro, em eleição suplementar […] 

 

 


