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DATA: 21/9/2019  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA/ LDO/ ORÇAMENTO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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Arrecadação de Paulínia para o ano de 2020 é 
estimada em R$ 1,3 bilhão 
Por  Redação 

23 de setembro de 2019 

Durante audiência pública, Secretaria Municipal de Finanças informou que a 

previsão de gastos supera esse valor: estimativa é que a Prefeitura gaste mais de 

R$ 1,5 bilhão 

 
A Lei Orçamentária Anual (LOA) definirá o exercício financeiro de 2020 

Na sexta-feira, 20/09, a Câmara de Paulínia foi sede da audiência pública que discutiu a 

elaboração do orçamento do município para o próximo. A Secretaria Municipal de Finanças 

estimou arrecadação de R$ 1,3 bilhão (receita líquida) e gastos de R$ 1,528 bilhão em 

2020, uma queda de 0,6% na comparação com o orçamento de 2019 (R$ 1,538 bilhão). Os 

dados foram apresentados por técnicos da pasta. 

De acordo com o planejamento, a Secretaria de Educação é a pasta que recebera mais 

verba: R$ 459 milhões, equivalente a 30% do valor disponível, seguida da Secretaria de 

Saúde, com R$ 368,5 milhões (24%).  

DATA: 23/9/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA/ LDO/ ORÇAMENTO  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/arrecadacao-de-paulinia-para-o-ano-de-2020-e-
estimada-em-r-13-bilhao/ 
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Em terceiro lugar está a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com repasse de R$ 125,9 

milhões (8%). 

Outros R$ 33,3 milhões serão destinados à Câmara Municipal (2,18% do total). Desse 

total, R$ 6 milhões serão destinados às emendas impositivas (por lei, os vereadores têm 

direito de definir para onde vai esse dinheiro, sendo que metade obrigatoriamente deve ir 

para educação e saúde). 

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) definirá o exercício financeiro de 2020. A Prefeitura tem 

até 30 de setembro para enviar a proposta escrita ao Poder Legislativo, e a Câmara deverá 

convocar outra audiência antes de votar o texto. 

Participantes da reunião questionaram pontos do orçamento e solicitaram um novo 

encontro, com a participação de secretários municipais, para compreender como os 

cálculos foram feitos, ainda antes do fim de setembro. 

A secretaria também apresentou informações sobre os gastos no segundo quadrimestre 

deste ano (maio a agosto). A despesa com folha de pagamento da Prefeitura chega a 

55,18%, acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  5 

 

 

DATA: 26/9/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA/ SAÚDE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/26/secretaria-municipal-de-saude-presta-
contas-em-audiencia-publica/ 

 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Saúde presta 
contas em audiência pública 

 
Reunião para apresentar onde os recursos foram aplicados em maio e agosto ocorre 
nesta sexta-feira, às 10h, na Câmara de Paulínia 

26 set 2019 – 16h14 

 
Audiência explica onde foi aplicada a verba no Hospital Municipal ‘Vereador Antônio Navarro’ (Foto: Divulgação) 
 
A Câmara de Paulínia sedia nesta próxima sexta-feira (27), a partir das 10h, audiência pública da 
Secretaria Municipal de Saúde sobre os recursos aplicados durante o segundo quadrimestre de 
2019 (maio a agosto). O evento será no Plenarinho, com entrada aberta a toda a população. 
 
O objetivo é descrever como foram destinadas as verbas no Hospital Municipal de Paulínia 
“Vereador Antônio Navarro”, na Vigilância à Saúde, no gabinete e nas redes básica e 
especializada, incluindo recursos humanos, materiais e serviços, por exemplo. 
 
É obrigatória a prestação de contas em audiência no Poder Legislativo municipal a cada 
quadrimestre, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de acordo com a Lei 
Complementar 141/2012 (com normas sobre aplicação e transparência nos serviços públicos de 
saúde). 
 
O orçamento da Saúde em 2019 é de R$ 379,4 milhões – a segunda pasta com mais verbas neste 
ano, atrás somente da Educação, com R$ 422,9 milhões. 
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DATA: 27/9/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 6 
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DATA: 27/9/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 5 
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DATA: 23/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTOS: SALÁRIO DOS VEREADORES/ CONTAS REJEITADAS/ NOVA ADMINISTRAÇÃO   
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2428 

 
 
 
 

Salário dos vereadores: aumento aprovado em 2015 
segue na Justiça; Edilsinho pode virar secretário e 
Gibi vereador; Danilo defende doação de... 
 

Da Redação - 23/09/2019 - 21:09:00 

 
Para Barros, "politiqueiros" e "militantes que perderam as eleições" só querem tirar o foco 
 

Boa noite, meus amores!!! Até o momento, o prefeito eleito Du Cazellato (PSDB) 
anunciou a volta de dois secretários que estiveram com ele na interinidade: 
a amada Meire Muller (Educação), e o amado Marcelo de Mello (Obras e Serviços 
Públicos).  Em entrevista ao Correio (LEIA) o tucano não quis adiantar outros 
secretários, mas garantiu que todos serão competentes e experientes nas áreas em 
que vão atuar. 
 
Falando em secretariado, um passarinho me contou que o vereador Edilsinho 
Rodrigues (PSDB) pode deixar a Câmara para assumir uma pasta no futuro governo 
Cazellato. Em abril de 2012, quando era Secretário de Defesa Civil, no governo do ex-
prefeito José Pavan Junior (PSDB), Edilsinho pediu exoneração do cargo para disputar 
seu primeiro mandato na Câmara (2013/2016).  
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Agora, segundo minha fonte, o tucano não pretende concorrer novamente ao 
Legislativo e, por isso, deve voltar à Prefeitura, dessa vez, com status de 
“supersecretário”.  
 
Se Edilsinho for mesmo, o queridíssimo Heliton Fernandes Costa de Carvalho, 
o Professor Gibi (PRTB), será o terceiro suplente a virar vereador titular, na atual 
legislatura – José Soares (Republicanos) substituiu o amado Kiko 
Meschiati (Republicanos), e Marcelo de Souza (PRTB) o prefeito 
eleito Cazellato (PSDB). Além disso, o PRTB ficaria com três cadeiras na Câmara, assim 
como tem o DC (Democracia Cristã), com João Mota, Flávio Xavier e Loira. 
 
Por falar em PRTB, na sessão legislativa de terça-feira (17), o “jabutizeiro” Fábio 
Valadão não apresentou nenhuma Indicação ao Executivo e, sem ninguém lhe 
perguntar nada, assim justificou: “Eu entendo que seria injusto com um governo (do 
prefeito interino Loira) que tá se despedindo, deve ter aí pouco mais de 15 dias pra se 
despedir, eu entendo que até essa indicação chegar, ele tomar pé da situação, não 
seria justo com ele”. Péssima e deslavada lorota. 
 
Todas as Indicações e Requerimentos dos vereadores são dirigidos ao PODER 
EXECUTIVO, e não à PESSOA DO PREFEITO. Assim como o futuro Chefe do 
Executivo, Du Cazellato (PSDB), vai receber e responder 
os Requerimentos apresentados por Valadão na mesma sessão, receberia e 
responderia às Indicações que o parlamentar deixou de apresentar. É cada coisa!!! 
 
Por falar no futuro Chefe do Poder Executivo, Cazellato afastou-se da Câmara para 
disputar a eleição suplementar. Cinco dias depois de eleito, ele pediu a cadeira de volta 
e, mais uma vez, Marcelo de Souza (PRTB) retornou à suplência. No entanto, Cazellato 
não compareceu à sessão ordinária de terça-feira (17), a penúltima antes de ele 
assumir o comando do Paço Municipal. Ninguém entendeu nadica de nada. Comenta-se 
nos bastidores que o retorno temporário à Câmara foi pura birra com o suplente. Será? 
 
O vereador Danilo Barros (PL) saiu em defesa do colega Fábio Valadão, que doou 
legalmente R$ 12 mil à campanha de Cazellato.  Para Barros, a doação tem sido 
criticada por “politiqueiros” e “militantes (de grupos políticos) que perderam as 
eleições”.  Na última sessão legislativa, sem citar diretamente a polêmica, o vereador 
disse perceber “pessoas tratando de coisas supérfluas, em canais e redes sociais”.  
 
Já no grupo virtual Muda Paulínia, em um post sobre o julgamento das contas dos ex-
prefeitos Edson Moura Junior (MDB), Sandro Caprino (Republicanos) e José Pavan 
Junior (PSDB), o edil comentou o seguinte: “Será que alguém se preocupou com 
isso (com o julgamento das contas dos ex-prefeitos)? Algum jornal postou? Será que 
alguém sabe o que acontecesse (ele quis dizer acontece) quando s (a) câmara acata o 
parecer do tribunal de contas? Ou o importante da Coisa pública é se vereador dou (ele 
quis dizer doou) pra campanha de prefeito, ou investigar prefeito é só abrir CP mal 
feita e com intuito de assumir o poder no golpe? ” 
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De nossa parte, assim como repercutimos a doação legal feita por 
Valadão, publicamos “Câmara se prepara para julgar contas de três ex-prefeitos de 
Paulínia”, dia 30 de junho, e “Contas 2015: maioria da Câmara acata parecer do TCE e 
ex-prefeitos ficam inelegíveis”, quarta-feira (18). Aliás, a única informação que não 
consta nessas matérias é a seguinte: mesmo presente nas sessões em que foram 
votadas as contas do ex-prefeito Pavan, referentes aos anos de 2012, 2013, e, por 
último, 2015, Valadão se absteve (DEIXOU DE VOTAR) em todas elas, por “lealdade 
política” ao espirituoso. 
 
Mudando de assunto. Segundo informações, após deixar o comando da pasta de 
Educação, Wislaldo Souza, já tem destino certo: a Chefia de gabinete do vereador 
Tiguila Paes (Cidadania). “Até o momento, nada confirmado”, me disse o secretário. 
 
Em 2015, a Câmara da City aumentou o salário dos parlamentares de R$ 5.349,90 
para R$ 7.287,11. O aumento de R$ 1.937,21 passou a valer a partir de 1º de janeiro 
de 2017 - antes desse, o último reajuste salarial dos vereadores ocorreu em 2012.  
 
No entanto, os vereadores receberam R$ 7.287,11 uma única vez, no mês de janeiro 
de 2017. Isso porque o Ministério Público (MP) ingressou ação civil contra o reajuste e, 
no início de fevereiro do mesmo ano, conseguiu liminar (ordem judicial 
provisória) suspendendo a continuidade do pagamento do novo salário. Com isso, os 
parlamentares voltaram a receber R$ 5.349,90 por mês.  
 
Além da liminar, o MP pediu a anulação da Resolução 249/2015, que regulamentou o 
aumento salarial, sob o argumento de que, conforme a Lei Orgânica do Município, o 
salário dos vereadores só pode ser reajustado por meio de lei específica, e não por 
Resolução, como foi feito  que a Câmara fosse proibida de pagar o novo salário (R$ 
7.287,11), sob pena de pagamento de multa diária; e, por fim, que cada vereador 
devolva os R$ 1.937,21 recebidos a mais, no salário de janeiro de 2017. A juíza Marta 
Brandão Pistelli, da 2ª Vara de Paulínia, acatou os pedidos.  
 
A Câmara e os vereadores foram ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) contra a 
decisão de primeira instância. O recurso foi julgado pela 3ª Câmara de Direito Público 
do tribunal, que manteve a sentença da magistrada Pistelli.  O próximo destino do caso 
é o STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília.  
 
Fico por aqui, desejando uma semana abençoada e protegida por NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO. Muita paz e luz e para vocês, meus amores. Beijos e abraços. Au 
revoir! 
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DATA: 24/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: CONTAS REJEITADAS  
PÁGINA: A8  
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DATA: 21/9/2019  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: 17ª SESSÃO ORDINÁRIA/ EMPREGO/ IMPOSTO  
PÁGINA: 6 



   RESUMO DA SEMANA  |  13 

 

 

DATA: 26/9/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: DIPLOMAÇÃO/ NOVA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | PÁGINA: 5 
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DATA:  
27/9/2019  
VEÍCULO:  
JORNAL DE 
PAULÍNIA  
ASSUNTO: 
DIPLOMAÇÃO/ 
NOVA 
ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL   
PÁGINA: 3,  
COM CHAMADA 
DE CAPA 
(MANCHETE) 
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DATA: 23/9/2019  
VEÍCULO: ZATUM  
ASSUNTO: NOVA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ ENTREVISTA DU CAZELLATO  
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/724/qtenho-a-certeza-que-volto-mais-maduro-para-
o-cargoq-entrevista-com-du-cazellato-prefeito-eleito-em-paulinia 

 
 
 
 
 

"Tenho a certeza que volto mais maduro 
para o cargo", afirma Cazellato 
 

O candidato toma posse do cargo no dia 4 de outubro  
 

Fonte: Laura Rouanet | 23/09/2019 | 18h24 

 

Prefeito é do partido PSDB (Crédito: divulgação) 

 
Na eleição suplementar ao cargo de Prefeito de Paulínia, realizada no dia 
1° de setembro, o candidato Du Cazellato (PSDB) venceu oito 
concorrentes. Na expectativa de tomar posse, o que acontecerá no dia 4 
de outubro, o Prefeito respondeu ao Zatum dúvidas sobre como será seu 
mandato. Ele já comandou a cidade, entre novembro de 2018 e janeiro 
de 2019.  
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(Zatum) O senhor volta a Prefeitura após mais de meio ano. O que 
acredita estar diferente na administração? Como Paulínia mudou 
nesse meio tempo? 
(Du Cazellato): No período que fiquei a frente da Administração de 
forma interina aprendi muito. Saí e retornei à Câmara de forma tranquila. 
Desse fato até minha eleição se passaram alguns meses. Neste período 
analisei projetos, conversei com muita gente, aprendi muito durante a 
eleição e fortaleci meu grupo político. Tenho a certeza que volto mais 
maduro e pronto para o cargo.  
 
(Zatum) O mandato do senhor, caso não seja reeleito, será curto, 
já que em outubro de 2020 a cidade estará novamente em 
processo de eleições, assim como o resto do país. Como o senhor 
pretende realizar o que foi prometido na campanha durante um 
tempo tão curto? 
(Du Cazellato): Apresentei um plano de governo enxuto com projetos e 
medidas que podem ser realizadas durante estes 14 meses. Não fiz 
promessas falsas. Assumi um compromisso com toda cidade. Com muito 
trabalho e atitude podemos mudar Paulínia.  
 
(Zatum) Na entrevista realizada pelo Zatum, ainda durante a 
campanha, o senhor afirmou que a prioridade era a questão da 
saúde, talvez a reclamação principal dos habitantes de Paulínia. 
1,3 pacientes estão na fila de espera para cirurgias. Por onde 
começar a resolver essa questão? 
(Du Cazellato): A Saúde será prioridade da nossa gestão. Vamos 
realizar mutirões para acabor ou minimizar as filas de espera por 
cirurgias e exames. Além disso queremos criar duas UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) para desafogar o Pronto Socorro do Hospital 
Municipal, além de evitar que as pessoas precisem se deslocar pela 
cidade.  
Em paralelo a isso vamos buscar normalizar os estoques de 
medicamentos e insumos da rede municipal de Saúde. A transição irá nos 
ajudar a implementar o plano de governo.  
 
(Zatum) O senhor afirmou que o Polo de Cinema não é uma 
prioridade, e não pretende retomá-lo, mas existe algum plano 
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sobre o que se fazer com o espaço e com os materiais, que estão 
inutilizados e virando obsoletos?  
(Du Cazellato): Primeiro precisamos entender o que temos ali e o que 
podemos fazer e analisar em conjunto com as secretarias envolvidas com 
o Polo. Hoje a produção de conteúdo audiovisual está crescendo no Brasil. 
Sabemos que diversas empresas possuem planos de produzir mais por 
aqui.  
Saúde, segurança, mobilidade urbana e educação são prioridades. Mas 
iremos olhar com muito carinho por todas demais áreas.  
 
(Zatum) O senhor acredita que, com a sua eleição, os dias de 
instabilidade do governo paulinense, que teve 13 trocas de 
prefeitos nos últimos 7 anos, ficaram para trás?  
(Du Cazellato): A eleição suplementar acabou dia 1º de setembro 
quando recebi a maioria dos votos. Quem quiser travar a máquina ou 
tumultuar a nossa gestão mostrará que só pensa no poder e não na 
cidade. Paulínia não aguenta mais e nosso foco será fazer a cidade andar 
para frente.  
  
Zatum) O senhor já esteve à frente da Prefeitura de Paulínia por 
76 dias, entre novembro de 2018 e janeiro de 2019. Embora tenha 
sido um período curto, o que o senhor aprendeu durante seu 
mandato anterior que pode usar de experiência para o atual? 
(Du Cazellato): Acredito que durante aquele período e diante de todas 
as dificuldades que encontrei, pude conhecer mais da Administração. 
Outro ponto que destaco é a valorização do servidor, peça essencial para 
fazer tudo andar.  
Agora com o meu vice-prefeito Sargento Camargo ao lado, volto mais 
forte e preparado. Tenho a missão de governar uma cidade para quase 
107 mil pessoas.  
 
(Zatum) O senhor esteve em contato com o governo atual, do 
Prefeito Loira (DC), para a administração da prefeitura se 
preparar para a transição entre prefeitos? 
(Du Cazellato): Indiquei 9 pessoas que formam uma comissão chefiada 
por Marcelo Mello, futuro secretário de Obras, que está trabalhando em 
conjunto aos indicados pelo atual prefeito interino. 
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Sei que tudo está ocorrendo de forma pacifica e organizada. Irei receber 
em breve relatórios que vão ajudar o governo que se inicia dia 7 de 
outubro.   
 
(Zatum) O senhor é do mesmo partido do Governador de São 
Paulo, João Dória, do PSDB, porém a falta de fotos tanto com o 
Governador quanto com figuras de poder dele se faz por notar. Ao 
que se deve isso? E existe uma briga interna do partido, tendo em 
vista que uma parte dele foi contra a candidatura do senhor. 
Como o senhor pretende lidar com isso? 
(Du Cazellato): Isso são águas passadas. Havia um problema e 
superamos. Depois que fizemos a convenção municipal o grupo se uniu e 
mesmo diante de todos os ataques e fake news saímos vencedores.  
Vou trabalhar com o PSDB, com o governador João Dória e com quem 
mais quiser contribuir com Paulínia. Inclusive antes das eleições já estive 
na DERSA e com o próprio Dória, buscando melhorias para a cidade.  
 
(Zatum) O senhor pretende se candidatar a Prefeito em 2020? 
(Du Cazellato): Fui eleito para este mandato. Vamos trabalhar, 
trabalhar e trabalhar por e para Paulínia. 2020 é outra história.  
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DATA: 25/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ CARGOS COMISSIONADOS  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2429 

 
 
 
 
 

Além do secretariado, Cazellato terá apenas 
40 cargos comissionados para nomear 
 

Da Redação - 25/09/2019  - 19:09:20 

 
Prefeito eleito não respondeu se fará nova reforma administrativa na prefeitura de Paulínia 
 

O Correio calculou que a Prefeitura de Paulínia gasta anualmente mais de R$ 8 
milhões, em salários, com o atual quadro em comissão e secretários 
 

Fora os 21 secretários, o futuro prefeito de Paulínia, Ednilson Cazellato, o Du 
Cazelato (PSDB), eleito dia 1º de setembro, poderá nomear 
apenas 40 (quarenta) pessoas não concursadas nos seguintes cargos 
comissionados: chefe de gabinete de secretaria (18 vagas, salário de R$ 
11.251,09), assessor de políticas públicas I (10 vagas, salário de R$ 
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12.114,24), assessor de políticas públicas II (10 vagas, salário de R$ 6.481,67), 
e secretário adjunto (02 vagas, salário de R$ 11.883,06).  
Essas vagas foram criadas pela Lei Municipal 3.539/2017, julgada parcialmente 
inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em outubro do ano 
passado. 
 
Cazellato terá ainda 62 vagas para distribuir exclusivamente entre servidores 
públicos de carreira, sendo 41 cargos de chefia nível médio, 19 cargos de chefia nível 
superior, e 02 cargos de superintendente. Neste caso, o servidor pode optar pelo 
salário do cargo em comissão para o qual for nomeado, ou por seu salário original 
mais 30% de gratificação. Já em relação às Secretarias Municipais apenas a 
dos Negócios Jurídicos tem que ser, obrigatoriamente, comandada por procurador 
concursado.   
 
Com base na tabela de salários da Prefeitura de Paulínia, o Correio calculou o custo 
anual da folha de pagamento dos 21 secretários municipais (salário de R$ 12.386,13) 
e dos 40 cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração do prefeito 
municipal: R$ 8.068.242,84 (oito milhões, sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e 
dois reais, e oitenta e quatro centavos). Atualmente, das 40 vagas de segundo 
escalão apenas 2 (duas) não estão ocupadas (1 assessor de políticas públicas I e 1 
secretário adjunto).   
 
Gastos com salários 
De acordo com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), nos três quadrimestres de 
2018 e no primeiro deste ano, os gastos da Prefeitura de Paulínia com salários de 
funcionários ficaram acima da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Embora o TCE 
ainda não tenha divulgado a despesa do município com pessoal, nos últimos quatro 
meses (maio a agosto), o Correio apurou que o índice fechou em 55% da receita 
líquida municipal, ou seja, 1% acima do limite máximo permitido pela LRF.  
 
De acordo com o TCE, o ápice da despesa do município com funcionários públicos 
ocorreu no último quadrimestre (setembro a dezembro) de 2018, quando os salários 
consumiram 56,771% da receita líquida municipal. Mesmo assim, o então prefeito 
interino da cidade, Du Cazellato (PSDB), enviou para a Câmara de Vereadores a 
criação de 136 novos cargos de confiança e 226 funções gratificadas para servidores 
de carreira, que custariam mais R$ 27 milhões, em salários, somente este ano.  
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Não custou porque o atual prefeito interino da cidade, Antonio Miguel Ferrari, 
o Loira (DC), vetou integralmente a reforma administrativa de Cazellato, evitando o 
agravamento da situação da folha de pagamento municipal perante a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 
 
Em entrevista ao Correio, sábado (14/09), Cazellato não respondeu a seguinte 
pergunta: “Mesmo com a folha de pagamento da prefeitura acima dos limites da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), inclusive no período em que administrou 
interinamente o município, o senhor pretende promover uma nova reforma que gere 
aumento na despesa com pessoal?” – LEIA ENTREVISTA COMPLETA. 
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2424 
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DATA: 26/9/2019 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: CONTAS DE CAMPANHA | PÁGINA: A6 

DATA: 27/9/2019 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: SECRETARIADO | PÁGINA: A6 
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DATA: 21/9/2019  
VEÍCULO: TODO DIA  
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL  
PÁG: 5, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 21/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL  
PÁGINA: A6  
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DATA: 25/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: SAÚDE/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/25/juiz-proibe-loira-de-contratar-os-para-
administrar-hospital-municipal/ 

 

 

 
 
 

Juiz proíbe Loira de contratar OS para 
administrar Hospital Municipal 
 
Prefeito interino está impedido de fazer pagamentos à Organização Social 
Beneficente de Assistência Social à Saúde e Educação – Mãos Amigas 

25 set 2019 – 23h55 

 
Loira está vetado de praticar quaisquer atos que gerem despesas que incidirão na próxima administração (Foto: Divulgação) 

 
A Justiça de Paulínia proibiu nesta terça-feira (24) o prefeito interino Loira (DC) de contratar a 
Organização Social (OS) Beneficente de Assistência Social à Saúde e Educação – Mãos Amigas, 
ou qualquer outra, para administrar o Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. 
O pedido para barrar o processo foi feito pelo Ministério Público (MP). 
 
De acordo com o juiz da 1ª Vara, Bruno Luiz Cassiolato, apesar de haver decisão judicial 
concedida de forma liminar e urgente que obriga a Prefeitura de Paulínia a iniciar processo 
licitatório, no prazo máximo de 60 dias, para regularizar a prestação de serviços públicos pelo 
Hospital Municipal de Paulínia, nada foi feito pelo governo interino. 
“Pior, consta às fls. 896/903, recentemente juntadas pelo MP, que o atual prefeito e seu 
secretário de Saúde realizaram procedimento para a contratação de uma organização social 
para administrar o Hospital de Paulínia em total arrepio à legislação de regência e à 
determinação judicial”, descreveu o juiz. 
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Cassiolato ressaltou que o Protocolado nº 22.135/2019 deu início ao processo de contratação 
no último dia 13 e ele foi concluído sete dias depois, sendo que o orçamento para a prestação 
do serviço havia sido encaminhado por e-mail no último dia 18. “Além da espantosa pressa 
verificada neste caso…, o procedimento realizado aparenta estar eivado de ilegalidades”. 
 
Para o juiz, além da falta de abertura de licitação pública, o pagamento relativo à contratação já 
estaria empenhado e prestes a ser realizado. “Vale frisar que o valor é vultoso e que o atual 
prefeito municipal deixará o cargo em alguns dias, o que pode representar a realização de ato 
administrativo ilegal, viciado, em prejuízo ao erário público e que deixará consequências para a 
próxima administração, prejudicando os munícipes no futuro”. 
 
Cassiolato determinou a imediata suspensão de qualquer decisão tomada nos autos do 
Protocolado nº 22.135/2019, bem como a execução de contrato que eventualmente já houver 
sido firmado; proibiu qualquer pagamento relativo a este contrato em favor da “Organização 
Social Beneficente de Assistência Social à Saúde e Educação – Mãos Amigas”, ou a qualquer 
outra que tenha sido contratada; e vetou o prefeito interino de praticar quaisquer atos que 
impliquem despesas que incidirão na próxima administração e que ainda não estejam 
contratadas/licitadas. 
 
Em caso de descumprimento da decisão judicial, o prefeito interino Loira e o secretário 
municipal de Saúde, André Luís Vieira, assim como o gerente da Caixa Econômica Federal (onde 
a Prefeitura guarda seus recursos), ficarão sujeitos às consequências decorrentes do crime de 
desobediência e de responsabilidade, além do pagamento de multa no valor de R$ 500 mil. 
 
Procurado na última terça-feira (24) para esclarecer a eventual contratação de uma organização 
social para administrar o Hospital Municipal, o governo interino respondeu à reportagem, por 
meio de sua assessoria, que não tinha decidido sobre isso. 
 
Tomografia 
Cassiolato ainda deu prazo de 10 dias para a Prefeitura de Paulínia se manifestar sobre as 
informações prestadas pelo Conselho Regional de Técnicos de Radiologia (fls. 875/882), 
apresentando alvará de vigilância sanitária que permita o regular funcionamento do setor de 
tomografia do Hospital Municipal. 
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DATA: 27/9/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: 16 
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DATA: 27/9/2019  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: SAÚDE/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/27/justica-barra-contrato-
entre-paulinia-e-os-para-gerir-hospital-e-novos-gastos-ate-troca-de-prefeito.ghtml 

 

 

 

 

Justiça barra contrato entre Paulínia e OS para gerir 
hospital e novos gastos até troca de prefeito 
Juiz afirma que Ministério Público apontou série de supostas irregularidades em 
procedimento e destaca que a contratação deveria ser realizada por meio de licitação. 
Cabe recurso. 
Por G1 Campinas e Região 

27/09/2019 07h00   

 

 
Prédio da prefeitura de Paulínia — Foto: Divulgação / Prefeitura de Paulínia 

O juiz da 1ª Vara de Paulínia (SP), Bruno Luiz Cassiolato, decidiu barrar a contratação de uma 
organização social, pela prefeitura, que ficaria responsável por administrar o Hospital 
Municipal. De acordo com a decisão, o Ministério Público apontou uma série de supostas 
irregularidades no procedimento conduzido pelo chefe do Executivo e o secretário de Saúde, e 
a contratação de uma nova gestão para a unidade deve ocorrer por meio de procedimento 
licitatório. Cabe recurso. 
Em outro trecho, ele também proíbe o prefeito, Loira (DC), de praticar atos que resultem em 
despesas que devem incidir nas contas do próximo governo e não estejam contratadas ou 
licitadas. 
"Há informações nos autos, ainda, de que o pagamento relativo a essa contratação já estaria 
empenhado e o respectivo pagamento prestes a ser realizado. Vale frisar que o valor é vultoso 
e que o atual prefeito municipal [Antonio Miguel Ferrari, o "Loira" (DC]) deixará o cargo em 
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DATA: 27/9/2019 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE | PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-barra-contrato-entre-prefeitura-de-paulinia-e-os-para-gerir-
hospital-da-cidade/ 

DATA: 26/9/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA | PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/loira-esta-proibido-de-contratar-os-para-administrar-hospital-de-paulinia/ 

alguns dias, o que pode representar a realização de ato administrativo ilegal, viciado, em 
prejuízo ao erário público e que deixará consequências para a próxima administração".  
 
Du Cazellato (PSDB) foi eleito prefeito no dia 1º, em eleição suplementar, e a cerimônia de 
diplomação ocorre em 4 de outubro. O novo pleito foi determinado pela Justiça Eleitoral após a 
cassação de Dixon Carvalho (PP) e Sandro Caprino (PRB) por abuso de poder econômico em 
2016. 
 
Loira está à frente do Executivo desde janeiro, por causa de decisão do Tribunal Regional 
Eleitoral. 
 
"Espantosa pressa" 
Em outro trecho, o magistrado explica na decisão que inicialmente foi concedido um prazo de 
60 dias para a administração municipal iniciar o processo adequado para contratação, com 
objetivo de regularizar a prestação de serviços públicos no Hospital Municipal. 
Entretanto, explica o juiz, "nada foi feito nesse sentido" e houve "espantosa pressa" neste caso 
ao considerar que a administração estava "inerte" até a decisão judicial. A suspensão, segundo 
Cassiolato, visa impedir "concretização dos danos irreparáveis ou de difícil reparação". 
Em caso de descumprimento, diz a decisão, Loira e o secretário de Saúde, André Luis Vieira, 
podem vir a ser responsabilizados pelo crime de desobediência e podem ser multados em R$ 
500 mil. 
 
O que diz a prefeitura? 
Procurada pela EPTV, a assessoria da administração não comentou o assunto até a 
publicação. 
 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO: 
 

Justiça barra contrato milionário entre Prefeitura de Paulínia e OS para 
gerir hospital da cidade 
 
 
 
 

Loira está proibido de contratar OS para administrar Hospital de Paulínia 
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DATA: 26/9/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ DECISÃO JUDICIAL  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/marcio-leao-consegue-habeas-corpus-e-volta-a-compor-
administracao-de-loira/ 

 
 
 
 
 

Marcio Leão consegue habeas corpus e volta a compor 
administração de Loira 
Por  Redação 

26 de setembro de 2019 

Depois de ser afastado pela Justiça sob acusação de uso de diploma falso, Leão 

volta a ocupar a cadeira de secretário do Meio Ambiente 

A pouco mais de uma semana para deixar a Prefeitura de Paulínia, o prefeito interino 

Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), renomeou Marcio Rosa dos Santos, conhecido como 

Marcio Leão. Ele, que havia deixado a administração de Loira em março passado sob a 

acusação de uso de diplomas falsificados, conseguiu um habeas corpus criminal que o 

permite ocupar cargo público novamente. Agora, ele retoma seu cargo de origem, o de 

secretário Municipal de Meio Ambiente através do Decreto nº 7.634, de 26 de setembro de 

2019, do Executivo. 

A decisão dos desembargadores da 16º 

Câmara do Direito Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo foi divulgada 

na terça-feira, 24/09, quando 

“concederam a ordem em favor de 

Márcio Rosa dos Santos para revogar 

todas as medidas cautelares impostas 

pelo juízo de origem (artigo 319, I, II, 

IV E VI, do Código de Processo Penal). 

A chefia da Seddema estava vaga 

desde o início do mês de setembro, 

quando a então secretária, Débora de 

Jesus Mileo, deixou o cargo. O motivo 

não foi divulgado oficialmente, mas 

pessoas próximas disseram que ela 

poderia estar sendo pressionada, já 

que assim como integrantes do 
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DATA: 26/9/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS | PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/26/secretario-afastado-pela-justica-obtem-habeas-corpus-e-

reassume-cargo/ 

 

Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMDEMA), era contrária à liberação de três novos 

loteamentos em Paulínia, sendo dois em Betel (Porto Ville São Luiz e Residencial Parque 

Betel) e um no São José (Alvorá Paulínia I). 

ENTENDA 

Marcio Leão foi nomeado secretário do Meio Ambiente de Paulínia em janeiro e exonerado 

do cargo por determinação da Justiça no dia 20 de março de 2019. Segundo a acusação, 

ele teria feito uso de diploma falso por duas ocasiões: a primeira em 2016, quando foi 

candidato a vereador pelo PSDC e a segunda, de ensino superior, quando ocupou o cargo 

de assessor na Administração Dixon de Carvalho. 

Na ocasião, o pedido de prisão preventiva foi negado pela Justiça, mas foi substituído por 

medidas cautelares: perda do cargo público, impedimento de sair da cidade até o fim do 

processo e a proibição de adentrar ao Paço Municipal. 

Desde que deixou a Prefeitura, a defesa de Márcio vinha recorrendo na Justiça. Na terça-

feira, 24/09, desembargadores da 16ª Câmara do Direito Criminal deram parecer favorável 

ao acusado e ele poderá retomar o cargo, que está vago. 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO: 
 

Secretário afastado pela Justiça obtém habeas corpus e reassume cargo 
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DATA: 20/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/20/enfermeiro-de-carapicuiba-e-o-novo-
secretario-municipal-de-saude/ 

 
 
 
 
 
 

 

Enfermeiro de Carapicuíba é o novo 
secretário municipal de Saúde 

 
André Luis Vieira tem 43 anos e foi nomeado nesta quinta-feira pelo prefeito interino 
Loira (DC), que aceitou pedido de exoneração de Casarin 

20 set 2019 – 16h112 

 
André Luis Vieira foi secretário adjunto de Saúde e diretor de Vigilância em Saúde, em Itapevi (Foto: Divulgação) 

 
O prefeito interino Loira (DC) nomeou nesta quinta-feira (19) o novo secretário de 
Saúde de Paulínia. Trata-se do enfermeiro André Luis Vieira, de 43 anos, morador 
de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele assume a Pasta no lugar de Luís Carlos 
Casarin, que pediu exoneração do cargo um dia antes (18) por motivos de caráter 
pessoal e para comandar a área de Saúde em outro município. 
 
A nomeação de Vieira e a exoneração de Casarin foram publicadas na edição desta 
quinta-feira do Semanário Oficial de Paulínia. O novo secretário poderá ficar 18 dias 
à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia, já que no próximo dia 7 de 
outubro deverá tomar posse o prefeito eleito no pleito suplementar do último dia 1º, 
o vereador Du Cazellato (PSDB). 
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Vieira é graduado em Enfermagem, com especialização em Gestão de Ações de 
Controle da Tuberculose e pós-graduando em Gestão em Saúde Pública. Segundo 
o governo interino, entre as principais qualificações para ocupar o cargo estão 
vivência em gestão no sistema público de saúde, conhecimento da dinâmica do 
mercado público e de políticas públicas de saúde. 
 
O último trabalho de Vieira foi como secretário adjunto de Saúde de Itapevi e 
também diretor de Vigilância em Saúde. Em Pirapora do Bom Jesus coordenou a 
Vigilância Epidemiológica e chegou a ser responsável técnico pelo Pronto-Socorro 
Municipal. Ele também tem passagem pelo Hospital Albert Einstein, unidade 
Morumbi, São Paulo, onde, entre outras funções, foi monitor no Departamento de 
Pesquisa Clínica. 
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DATA: 24/9/2019  
VEÍCULO: BLOG PAULÍNIA ONLINE  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/09/paulinia-confirma-novos-casos-de.html 

 

 

 
 

Paulínia confirma novos casos de sarampo e número 
de infectados na cidade chega a 12 
 

 

Região de Campinas contabiliza 124 casos de sarampo 

A Prefeitura de Paulínia (SP) confirmou, na manhã desta terça-feira (24), dois novos casos de sarampo no 

município. De acordo com a Prefeitura, duas crianças, uma de um ano e outra de seis meses, foram diagnosticadas 

com a doença. 

 

Os pacientes estão em casa e passam bem. Ainda segundo a administração, elas haviam sido vacinadas. 

Na última sexta-feira (20), três pessoas também tiveram o diagnóstico positivo da doença confirmado: uma mulher 

de 36 anos, um homem de 25 e um jovem de 19, este último não vacinado. A Secretaria de Saúde informou que os 

três estão fora de risco e passam bem. 

Com as novas confirmações, o município tem, ao todo, 12 casos confirmados da doença. A região de Campinas, 

agora, contabiliza 124 casos de sarampo. Veja abaixo os números por cidade. 

 

Casos positivos de sarampo na região por cidade em 2019 

Americana: 2 

Artur Nogueira: 1 

Campinas: 57 

Hortolândia: 4 

Indaiatuba: 6 

Itapira: 2 

Jaguariúna: 10 



   RESUMO DA SEMANA  |  35 

 

 

DATA: 25/9/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS | PÁGINA: 
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/24/sao-jose-e-betel-entram-na-lista-de-bairros-com-casos-de-
sarampo/ 

DATA: 24/9/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA | PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/sobe-para-12-o-numero-de-pessoas-com-sarampo-em-paulinia/ 

DATA: 24/9/2019 | VEÍCULO: A CIDADE ON | PÁGINA: 
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/regiao/NOT,0,0,1450481,paulinia+tem+mais+dois+casos+d
e+sarampo++rmc++109.aspx 

DATA: 25/9/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | PÁGINA:  
http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=15321 

Louveira: 5 

Mogi Guaçu: 1 

Mogi Mirim: 1 

Monte Mor: 1 

Paulínia: 12 

Serra Negra: 1 

Socorro: 1 

Sumaré: 5 

Valinhos: 4 

Vinhedo: 11 

 

Sintomas 

febre alta; 

dor de cabeça; 

manchas avermelhadas na pele; 

tosse; 

coriza; 

conjuntivite. 

 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO: 
 

São José e Betel entram na lista de bairros com casos de sarampo 
 

 
 
 

Sobe para 12 o número de pessoas com sarampo em Paulínia 
 

 
 

Paulínia tem mais dois casos de sarampo; RMC: 109 

 
 
 
 

Região chega a 24 casos positivos de sarampo registrados neste ano 
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DATA: 27/9/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: SAÚDE/ SARAMPO 
PÁGINA: A6 
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DATA: 
22/9/2019 
VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO: 
SEGU-
RANÇA 
PÁG: 9, 
COM 
CHAMA-
DA DE 
CAPA 
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DATA: 26/9/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: OBRAS/ PONTE DA RHODIA  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/26/entrega-da-ponte-da-rhodia-e-adiada-
para-o-dia-24-de-novembro/ 

 
 
 
 
 
 

Entrega da ponte da Rhodia é adiada para o 
dia 24 de novembro 
 

Esta é a terceira vez que o governo interino muda a data da conclusão 
da obra; término estava previsto inicialmente para junho passado 

26 set 2019 – 5h30 

 
Ponte é construída sobre o Ribeirão Anhumas, entre Paulínia e o distrito de Barão Geraldo (Foto: Divulgação) 

A data de entrega da ponte da Rhodia foi alterada pela terceira vez no governo interino de Loira 
(DC). Prometida inicialmente para junho deste ano, a conclusão da obra foi adiada para agosto, 
depois setembro e, nesta quarta-feira (25), para o dia 24 de novembro, já na nova gestão do prefeito 
eleito Du Cazellato (PSDB), que toma posse no próximo dia 7. 

Se não houver mais mudança de data até o dia 24 de novembro, a ponte da Rhodia será liberada com 
cinco meses de atraso (já que o contrato inicial previa a conclusão da obra em junho deste ano); e à 
véspera de completar cinco anos de interdição – ela foi fechada no dia 25 de novembro de 2014 pela 
Defesa Civil de Campinas por apresentar falhas estruturais. 
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São construídas duas pontes – uma no sentido Paulínia/Campinas e outra no Campinas/Paulínia (Foto: Divulgação) 

 
A demolição da antiga ponte sobre o Ribeirão Anhumas, na Rodovia Dr. Roberto Moreira, que liga 
Paulínia ao distrito de Barão Geraldo, em Campinas, para reconstrução das novas teve início no dia 9 
de outubro de 2018, ainda na gestão do prefeito cassado Dixon Carvalho (PP). De lá para cá se 
passaram dois prefeitos interinos, Du Cazellato e Loira. 

São construídas duas pontes no local – uma no sentido Paulínia/Campinas e outra no 
Campinas/Paulínia –, ambas com 56 metros de extensão. Pelo contrato inicial, elas custariam R$ 
5.968.050,35 do dinheiro dos contribuintes de Paulínia e deveriam ser executadas em oito meses pela 
Etama Construtora Ltda., ou seja, ficariam prontas em junho deste ano. 

 
Obra de construção de nova ligação entre Paulínia e Campinas custará R$ 6.652.497,50 aos contribuintes (Foto: Divulgação) 
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Em abril, o prefeito interino Loira anunciou que a entrega da ponte da Rhodia atrasaria dois meses e 
ficaria pronta em agosto. No dia 11 de julho, o governo provisório aditou em R$ 700 mil o contrato 
com a Etama, de R$ 5.968.050,35 para R$ 6.652.497,50. No dia 29 de julho, adiou a conclusão da 
obra para setembro. E nesta quarta (25), para o dia 24 de novembro. A construção é totalmente 
custeada pela Prefeitura de Paulínia. 

Apesar dos recorrentes atrasos, a Secretaria de Obras de Paulínia informou nesta quarta que a ponte 
da Rhodia avançou recentemente uma das etapas mais importantes do cronograma da obra e que os 
trabalhos para conclusão ganharam agilidade durante esta gestão. “Há poucos dias, recebeu as 10 
vigas, que formam o tabuleiro da ponte”, destacou. 

 
Secretaria de Obras informou que há poucos dias a ponte recebeu as 10 vigas, que formam o tabuleiro (Foto: Divulgação) 

Segundo a Secretaria de Obras, cada uma dessas vigas de concreto tem cerca de 40 metros e pesa 70 
toneladas. Elas foram colocadas por sistema de içamento de guindaste, em um processo que durou 
quatro dias. O secretário da pasta, Leonardo Viu Torres, disse que a estrutura da ponte está pronta e a 
próxima fase será de concretagem. 

“Estamos acompanhando essa obra a cada passo. Ela foi prejudicada porque já passou por várias 
administrações, fazendo demorar mais que o esperado. Mas conseguimos regularizar pagamentos e 
fazer a obra caminhar”, afirmou Torres. “Agora, com as vigas instaladas e o sistema de tubulação de 
águas fluviais concluído, falta pouco para a entrega. Realmente é um importante marco para a 
cidade.” 
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DATA: 25/9/2019 | VEÍCULO: ZATUM| PÁGINA:  
https://www.zatum.com.br/noticia/746/ponte-da-rhodia-avanca-obras-de-reconstrucao 

DATA: 25/9/2019 | VEÍCULO: BLOG PAULÍNIA ONLINE | PÁGINA: 
https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/09/entrega-da-ponte-na-estrada-da-rhodia.html 

 
Após concretagem sobre a estrutura construída, e do sistema de drenagem, começará a fase de acabamento (Foto: Divulgação) 

Loira voltou a falar que ao assumir como prefeito interino, no final de janeiro, regularizou o 
pagamento de três parcelas que se encontravam em atraso, o que possibilitou a retomada da obra. Du 
Cazelatto nega que tenha deixado de pagar a construtora. Agora, após a concretagem sobre a 
estrutura já construída, e do sistema de drenagem, será dado início à fase de acabamento da obra, que 
ainda compreende o término da construção das escadas hidráulicas com canaletas, pavimentação e 
sinalização. 

 

 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Avançam obras de construção da nova Ponte da Rhodia 
 
 
 
 

Entrega da ponte na Estrada da Rhodia será em novembro 
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DATA: 27/9/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: 4 
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DATA: 24/9/2019  
VEÍCULO: TODO DIA  
ASSUNTO: TRÂNSITO  
PÁGINA: https://tododia.com.br/policia/transito-mata-mais-em-2019/ 
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DATA: 27/9/2019  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 24/9/2019  
VEÍCULO: G1  
ASSUNTO: ECONOMIA/ REPLAN  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/09/24/replan-aumenta-
producao-e-registra-melhor-agosto-desde-2015-aponta-anp.ghtml 

 
 
 
 
 
 

Replan aumenta produção e registra melhor agosto 
desde 2015, aponta ANP 
Refinaria de Paulínia, maior da Petrobras, processou 1,7 milhão de metros cúbicos de 
petróleo no período. Resultado recoloca a produção da planta no patamar que havia 
antes da explosão seguida de incêndio, em 2018. 
Por G1 Campinas e Região 

24/09/2019 07h49  Atualizado há 5 horas 
 

Refinaria de Paulínia (Replan), maior da Petrobras, teve aumento na produção. — Foto: Reprodução 

A Refinaria de Paulínia (Replan), da Petrobras, registrou em agosto o maior volume 
de petróleo refinado para o período desde 2015. Dados da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que foram processados 
1.712.118m³ no mês. 
Agosto/2015: 1.877.263m³ 
Agosto/2016: 1.591.808m³ 
Agosto/2017: 1.546.602m³ 
Agosto/2018: 1.094.526m³ 
Agosto/2019: 1.712.118m³ 
 
O volume registrado também é o maior na comparação mês a mês desde julho de 
2018, e recoloca a produção da planta no patamar que havia antes da explosão 
seguida de incêndio que atingiu uma das linhas de processamento na noite de 20 de 
agosto de 2018. 
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A Refinaria de Paulínia voltou a operar com 100% de sua capacidade em 25 de janeiro de 
2019, cinco meses após uma das linhas de produção ter sido danificada por uma explosão 
seguida de incêndio em 20 de agosto de 2018. 
Derivados 
Responsável por 21% de todo o refino de petróleo do Brasil, a Replan produz gasolina, 
diesel, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo (GLP), óleo combustíveis, asfalto e 
outros derivados. 
Esses produtos saem de Paulínia para atender os seguintes mercados: 
 
Interior de São Paulo 
Sul de Minas 
Triângulo Mineiro 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul 
Rondônia 
Acre 
Goiás 
Brasília (DF) 
Tocantins 

O que diz a Petrobras? 
Procurada para comentar os números, a Petrobras informa, em nota, que a Replan conta 
"com 100% da sua capacidade nominal para processamento de petróleo" e que o 
"processamento de carga é feito atendendo a planejamento diário da empresa que 
considera o conjunto das unidades de refino da companhia." 
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DATA: 24/9/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CONTAS PÚBLICAS/ FISCALIZAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/dados-fiscais-de-paulinia-estao-disponiveis-para-
consulta-no-observatorio-fiscal-do-tce/ 

 
 
 
 
 
 
 

Dados fiscais de Paulínia estão disponíveis para consulta 
no “Observatório Fiscal”, do TCE 
Por  Redação 

24 de setembro de 2019 

Com a nova ferramenta, qualquer pessoa poderá acompanhar os investimentos e 

metas fiscais da cidade. Confira 

 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) lançou na sexta-feira (20/09) uma nova ferramenta 

online que possibilita que qualquer pessoa pesquise sobre a gestão fiscal do seu município. 

Em Paulínia, o Observatório Fiscal aponta que foram aplicados até julho deste ano 32,08% 

em educação, quando o mínimo exigido é 25%. Em todo Estado, de R$ 13,04 bilhões 

gastos em Educação nos primeiros seis meses, apenas 0,5%, que representa R$ 32,2 

milhões, foi aplicado em investimentos. 

Na saúde, Paulínia gastou 26,66%, quando o mínimo é 15%. No Estado, um percentual de 

52,5% dos recursos previstos para a Pasta da Saúde – R$ 5,507 bilhões – foi gasto com 

Organizações Sociais de Saúde (OSS´s) para gerenciamento de atividades em hospitais e 

postos de atendimento. 
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Os dados disponíveis apontam ainda que Paulínia assinou, até o sétimo mês de 2019, 73 

contratos, com valor total de R$ 29.698.362,32. 

“A sociedade terá à sua disposição, por meio do Tribunal de Contas, mais um mecanismo 

de grande valia para o importante exercício do Controle Social”, avalia o Presidente do 

TCESP, Conselheiro Antonio Roque Citadini. 

O ‘Observatório Fiscal’ detalha as origens de receita – impostos, taxas e contribuições de 

melhoria, transferências correntes, contribuições, receita patrimonial e outras receitas – e 

ainda dispõe de um campo onde são apontados os programas e projetos governamentais. 

Alertas também são citados no programa. Eles são emitidos em função da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF); pareceres relacionados às prestações de contas municipais e 

o resultado obtido no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM). 

“O ‘Observatório Fiscal’ será um mecanismo de fiscalização, controle social e 

transparência”, argumentou o Presidente do TCE. “O objetivo é proporcionar, por meio da 

ferramenta, uma participação da sociedade no controle das contas públicas para a correta 

destinação dos recursos, evitando assim que o Governo do Estado e as Prefeituras 

contraiam empréstimos ou dívidas de forma injustificada”, finalizou Antonio Roque Citadini. 

Mapa das Receitas 

Na página inicial, onde se encontra a opção “Mapa das Receitas Tributárias”, está 

disponibilizado a origem dos recursos que mantém a máquina pública municipal 

funcionando. Há basicamente dois tipos de recursos: próprios e de transferências. 

São recursos próprios os Impostos, como o Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto sobre 

Transferência de Bens (ITBI) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), taxas e 

contribuições de melhorias. 

Além do que arrecada por esforços próprios, o município recebe também transferências 

voluntárias (que podem ser convênios ou repasses) e parte de outros impostos, por meio 

de transferências obrigatórias: 

O Estado repassa 25% do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS) e 50% do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 
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O Governo Federal repassa aos municípios o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

que é parte da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). Confira todas as informações 

em: https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3Aof%3AofHome.wcdf/ge

neratedContent?userid=anony&password=zero 
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DATA: 24/9/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/09/24/pauliprev-mantem-r-120-milhoes-em-
corretora-liquidada-pelo-bc/ 

 

 

 
 

Pauliprev mantém R$ 120 milhões em 
corretora liquidada pelo BC 
 

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia prevê 
recuperar 80% desse valor e amargar prejuízo de R$ 24 milhões 

24 set 2019 – 14h19 

 
Fachada do prédio da sede do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de 
Paulínia (Foto: Divulgação) 

 
O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia (Pauliprev) 
mantém cerca R$ 120 milhões negociados pela corretora de valores Um 
Investimentos, liquidada extrajudicialmente sexta-feira passada (20), pelo 
Banco Central. A informação é do próprio Pauliprev, que acredita na perspectiva 
de recuperação de 80% dos ativos colocados na Um – ou R$ 96 milhões, um 
prejuízo que pode chegar a R$ 24 milhões. 
 
De acordo com o Pauliprev, a liquidação da Um Investimentos não significa a 
perda de recursos, “pois o Banco Central nomeia interventor na corretora e os 
cotistas escolhem novas casas de gestão”, explicou em nota divulgada no início 
da tarde desta terça-feira (24). Os investimentos do instituto junto a essa 
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corretora aconteceram no período entre setembro de 2013 e junho de 2016 
(confira abaixo onde está o dinheiro). 
 
O Pauliprev informou que atualmente possui uma carteira de fundos ilíquidos, 
“muitos deles já divulgados nas operações da Polícia Federal e do Ministério 
Público Estadual, que totalizam cerca de R$ 390 milhões”, inclusive os 
administrados pela Um Investimentos. Um ativo ilíquido (ou sem liquidez) é 
aquele que não pode ser convertido em caixa rapidamente, sem que haja 
redução substancial do preço. 
 
O instituto garantiu que desde 2018 trabalha para recuperar valores investidos 
“sem as regras da boa governança corporativa e compliance”. “Não há no 
Pauliprev um desafio de encontrar culpados, mesmo por que essa tarefa está 
sendo feita pela Polícia Federal, Tribunal de Contas e Ministério Público”, 
destacou a nota. “O esforço do Instituto vai no sentido de melhorar sua gestão 
financeira e de investimentos em busca de recuperação de valores.” 
 
“As perspectivas de recuperação dos ativos investidos na Um são muito boas, 
chegando a perto de 80%”, disse o diretor presidente do Pauliprev, Marco 
André Breda. Ele afirmou que essa avaliação decorre do esforço da área de 
investimentos, através de seu Comitê de Investimentos, responsável direto pela 
recuperação de cerca de R$ 22 milhões neste ano. 
 
Mudanças 
A autarquia atribuiu o sucesso da recuperação dos R$ 22 milhões “à mudança 
na instituição com a contratação de servidores próprios concursados e às 
eleições para presidente e conselheiros administrativo e fiscal”. A meta é 
recuperar algo em torno de 50% dos fundos ilíquidos (R$ 195 milhões dos R$ 
390 milhões), cenário que vai na contramão de avaliações anteriores, quando 
se acreditava que tudo estava perdido”, informou a nota. 
 
Hoje, a avaliação no Instituto é que, apesar dos maus investimentos feitos no 
passado, há um otimismo em relação à recuperação de perdas anunciadas. 
“Agindo com lisura e competência, como estamos fazendo, tenho convicção que 
nos tornaremos um dos melhores regimes próprios de previdência social do 
País”, acredita André Breda. 
 
Objetivo 
O objetivo da Pauliprev é a concessão de benefícios previdenciários aos 
funcionários públicos municipais de Paulínia que chegam a 5.243, segundo o 
último censo previdenciário do instituto concluído no início deste ano, entre 
ativos, pensionistas e aposentados. Para Breda, “com a responsável 
administração dos recursos e com a aplicação dos repasses em investimentos 
seguros essa tarefa deixará de ser uma preocupação para os servidores”. 
 
O Pauliprev ressaltou que tanto os servidores municipais, interessados diretos 
no desempenho do instituto, como toda a sociedade de Paulínia podem 
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acompanhar os destinos da autarquia. Todas as reuniões de conselho são 
registradas e gravadas, com acesso pelo Youtube e site 
(www.pauliprev.sp.gov.br). A autarquia administra um caixa de cerca de R$ 1 
bilhão. 
 
Motivos 
Segundo o Banco Central, a liquidação da Um Investimentos foi motivada pela 
“a grave situação patrimonial, as graves violações às normas legais que 
disciplinam a atividade da instituição, bem como a existência de prejuízos que 
sujeitam a risco anormal os seus credores”. 
 
A corretora Um Investimentos teve sua liquidação extrajudicial decretada no 
mesmo dia em que comemorava 50 anos. O ato assinado pelo presidente do 
Banco Central, Roberto Campos Neto, determinou a indisponibilidade dos bens 
de seus controladores e administradores. 
 

 
 

Veja a íntegra do comunicado do BC 
“O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 12, inciso XV, alínea “a”, do Regimento Interno, anexo à Portaria 
nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, com fundamento nos arts. 15, inciso I, 
alíneas “a”, “b” e “c”, e § 2º, 16 e 52, da Lei nº 6.024, de 13 de março de 
1974, Considerando a grave situação patrimonial, as graves violações às 
normas legais que disciplinam a atividade da instituição, bem como a existência 
de prejuízos que sujeitam a risco anormal os seus credores, conforme consta no 
PE 154288, R E S O L V E : 
Art. 1º  Fica decretada a liquidação extrajudicial da Um Investimentos S/A 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 33.968.066/0001-29, com sede 
na cidade do Rio de Janeiro (RJ). 
 
Art. 2º  Fica nomeado liquidante, com amplos poderes de administração e 
liquidação, Eduardo Felix Bianchini, carteira de identidade 5436983-6 – SSP/SP 
e CPF 096.514.621-91. 
 
Art. 3º  Fica indicado, como termo legal da liquidação extrajudicial, o dia 22 de 
julho de 2019.” 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 20 a 26/9/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Reforma do Ginásio e Estádio Municipal de Esportes do Centro é uma 
solicitação do vereador Manoel Filhos da Fruta 
26 de setembro de 2019  

Grande incentivador de atividades esportivas, o vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB), tem se 
preocupado com a preservação e manutenção dos pontos destinados à prática de esporte em Paulínia. 
Durante a última sessão ordinária (17/8), o vereador fez indicações aos órgãos competentes da 
Administração Municipal sobre as melhorias no Ginásio de Esportes […] 

 

 

Campanha contra suicídio e capacitação profissional de PcDs são propostas 
de Fábia 
26 de setembro de 2019  

O Setembro Amarelo já entrou na pauta de muitas localidades para conscientizar a sociedade sobre a 
prevenção do suicídio. Em Paulínia, a vereadora Fábia Ramalho (PMN) sugeriu em 2018 que o 
município promova campanha de valorização da vida, e neste ano cobrou informações da Prefeitura 
sobre o andamento da proposta. […] 
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José Soares solicita construção de quadra poliesportiva no Residencial Pazetti 
25 de setembro de 2019  

O vereador José Soares (PRB) em um dos seus requerimentos aprovados pela Câmara de Paulínia, 
durante a sessão ordinária de terça-feira (17/8), solicitou ao Prefeito Municipal a construção de uma 
quadra poliesportiva, entre as ruas Maria Antônia Barreto e Ivony Piva Perissinoto […] 

 

1ª Sessão da Câmara Jovem aprova 24 propostas para melhorar a cidade 
25 de setembro de 2019  

Os vereadores jovens de Paulínia discutiram, nesta quarta-feira (25/9), 24 propostas na 1ª Sessão da 
Câmara Jovem de 2019: ciclovias, hortas nas escolas, Bolsa Atleta e passagem gratuita de ônibus 
para alunos em recuperação foram alguns dos temas debatidos durante o encontro. Eles começaram 
tímidos, mas durante a sessão aproveitaram a experiência para defender mudanças […] 

 

Câmara receberá hoje nova audiência pública sobre Orçamento 2020 
25 de setembro de 2019  

A Câmara de Paulínia vai sediar nesta quarta-feira (25/9), às 19h, nova audiência pública da 
Prefeitura para discutir a elaboração do orçamento do próximo ano. O governo municipal planeja 
enviar secretários e técnicos para o debate sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) […] 
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Lei que obriga vigilância armada em bancos precisa de fiscalização, diz Danilo 
24 de setembro de 2019  

Já faz dois anos que uma norma municipal obrigou instituições bancárias e cooperativas de crédito a 
contar com vigilância armada 24 horas, inclusive nos finais de semana. O vereador Danilo Barros 
(PL) solicita informações da Prefeitura sobre a implementação e fiscalização da Lei 3.550 […] 

 

Programa Adote uma Escola é indicação do vereador Luciano Ramalho 
24 de setembro de 2019  

A Câmara de Paulínia votou, na última sessão ordinária (17/8), a Indicação nº 1.003/2019, sugerindo 
ao Poder Executivo a criação do programa Adote uma Escola na Rede Pública de Ensino Municipal, 
proposta do vereador e professor Luciano Ramalho (PP). […] 

 

Valadão homenageia fanfarras e participantes do desfile de 7 de Setembro 
23 de setembro de 2019  

A Câmara de Paulínia aplaudiu, na sessão de 17 de setembro, os responsáveis por celebrar o Dia da 
Independência no bairro João Aranha. Mesmo com o desfile cívico cancelado neste ano, a 
comunidade se organizou para não deixar o 7 de Setembro passar em branco, como relata o vereador 
Fábio Valadão (PRTB). […] 
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Secretaria de Saúde apresenta contas em audiência pública na Câmara 
23 de setembro de 2019  

A Câmara de Paulínia sedia na próxima sexta-feira (27/9), às 10h, audiência pública da Secretaria 
Municipal de Saúde sobre os recursos aplicados durante o 2º quadrimestre de 2019 (maio a agosto). 
O evento será no Plenarinho, com entrada aberta a toda a população. O objetivo é descrever como 
foram destinadas as verbas […] 

 

Em audiência pública, Prefeitura estima orçamento de R$ 1,5 bilhão para 2020 
20 de setembro de 2019  

A Câmara de Paulínia sediou, nesta sexta-feira (20/9), audiência pública da Prefeitura para discutir a 
elaboração do orçamento do próximo ano. A Secretaria Municipal de Finanças estima arrecadação de 
R$ 1,3 bilhão (receita líquida) e gastos de R$ 1,528 bilhão em 2020, uma queda de 0,6% na 
comparação com o orçamento de 2019 […] 

 

Vereador Marcelo D2 indica revitalização das piscinas públicas 
20 de setembro de 2019  

A piscina pública do Poliesportivo Ettore Di Blásio, no bairro Monte Alegre, já foi um espaço de 
lazer da população e dos turistas que visitam a cidade, assim como foi palco de grandes eventos. Mas 
nos últimos anos ficou relegado ao ostracismo pelos administradores. […] 


