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Paulínia impede condenado pela Maria da Penha de ocupar cargo público 
 
Vereadores derrubam o veto do prefeito interino Loira (DC) por unanimidade e 
proposta entrará em vigor por meio da Câmara 

16 jul 2019 – 21h38 

 

Painel eletrônico com a votação contrária ao veto do prefeito interino Loira (DC) (Foto: Divulgação) 

 
Pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha não poderão mais ocupar cargos públicos em 
Paulínia. Os vereadores rejeitaram o veto total do prefeito interino Loira (DC) à proposta na 
13ª sessão ordinária da Câmara Municipal, na noite desta terça-feira (16). 
 
O projeto é do vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB). Loira vetou totalmente a proposta 
seguindo o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, que entende que é inconstitucional 
tendo em vista que o regime do servidor público é de iniciativa do Chefe do Executivo. 
 
O veto foi derrubado por unanimidade, com a ausência do vereador Manoel Filhos da Fruta 
(PCdoB), que faltou à sessão. Agora, a Câmara deve dar encaminhamento para que o projeto 
de lei seja promulgado e publicado no Semanário Oficial de Paulínia para que entre em vigor. 
 
No final da sessão o presidente da Câmara, José Coco (PV), convocou duas sessões 
extraordinárias nesta próxima sexta-feira (19), a partir das 10h, para apreciação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO). As sessões extras não são remuneradas. 
 
Durante a sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores aprovaram ainda 55 indicações, 
29 requerimentos e duas moções. 
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Condenados em Lei “Maria da Penha” não poderão ocupar cargo 

comissionado em Paulínia 
Por  Redação 

Mesmo com Projeto de Lei aprovado em duas discussões na Câmara, Prefeitura tentou 

brecar a iniciativa, mas vereadores rejeitaram o veto 

Na noite de terça-feira, 16/7, durante a 13ª Sessão Ordinária, os vereadores de Paulínia 

rejeitaram por unanimidade o veto de autoria do prefeito interino Antonio Miguel Ferrari, o 

Loira (DC), que impedia a promulgação do Projeto de Lei 21/2019, que proíbe pessoas 

condenadas pela Lei Maria da Penha sejam escolhidas para cargos públicos comissionados. 

Segundo a Prefeitura, o motivo em tentar brecar a nova lei é que apenas o prefeito poderia 

apresentar proposta sobre o tema, e ainda por projeto de lei complementar. 

O Projeto, de autoria do vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB), já havia sido aprovado na 

Câmara em duas discussões, entre maio e junho deste ano. Com o veto rejeitado, o texto 

voltou para análise dos vereadores e passou novamente por unanimidade (14 votos). 

Caberá agora ao presidente do Poder Legislativo, Zé Coco (PV), promulgar a nova lei. A 

proibição vai valer a partir de decisão judicial condenatória, já transitada em julgado (sem 

mais possibilidades de recursos na Justiça). 

Agressores condenados não ocuparão mais “CC’s” em 

Paulínia 

Quando for publicada, a norma valerá para cargos em 

comissão de livre nomeação em toda a Administração 

Pública Direta e Indireta do município, assim como em 

todos os Poderes paulinenses. 

A sessão também contou com 56 Indicações apresentadas 

(sugestões à Prefeitura) e 32 Requerimentos votados (cobrança de medidas ou 

informações), além de 2 Moções (homenagens). A vereadora Fábia Ramalho (PMN) 

aplaudiu o jovem Thiago Lima de Souza, selecionado para participar do livro “Muito Além 

da Visão” (coletânea de narrativas de vários autores do país, organizado por Raquel Alves), 

com a obra “Das Barreiras às Conquistas: A Trajetória de Um Atleta Cego”. 

DATA: 17/7/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: 13ª SESSÃO ORDINÁRIA/ LEIS/ VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/condenados-em-lei-maria-da-penha-nao-poderao-ocupar-
cargo-comissionado-em-paulinia/ 



   RESUMO DA SEMANA  |  4 

 

  

 
O jovem Thiago Lima de Souza foi aplaudido por seu trabalho que o  

selecionou para participar do livro “Muito Além da Visão” 

 

Já o vereador Flávio Xavier (DC) parabenizou a Prefeitura de Paulínia, por meio da 

Secretaria Municipal de Educação, pela entrega da Bolsa Educação a 628 estudantes 

paulinenses. Outro momento de homenagem ocorreu quando o vereador Danilo Barros 

(PR) pediu a leitura de uma proposta para batizar a rua 4 do Condomínio Raízes em nome 

de Idelson Matias do Nascimento, policial militar paulinense morto durante um assalto, em 

abril de 2018. 

Zé Coco anunciou a convocação de duas sessões extraordinárias na próxima sexta-feira 

(19/7), a partir das 10h, para análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Se o 

texto for aprovado, a Câmara entrará em recesso parlamentar até o início de agosto, mas o 

trabalho administrativo funcionará normalmente. 
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DATA: 19/7/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: 13ª SESSÃO ORDINÁRIA/ LEIS/ VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 18/7/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: 13ª SESSÃO ORDINÁRIA/ LEIS/ VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
PÁGINAS: CAPA E 8 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  7 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  8 

 

  

DATA: 18/7/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: 13ª SESSÃO ORDINÁRIA/ LEIS/ VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
PÁGINA: A6 - CIDADES 
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DATA: 19/7/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 
PÁGINA: 12 
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DATA: 
19/7/2019  
VEÍCULO: 
JORNAL DE 
PAULÍNIA 
ASSUNTO: 
TÍTULO 
ZUMBI DOS 
PALMARES 
PÁGINA:  
8 
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TRE-SP define data para nova eleição de prefeito e vice em 
Paulínia 
Cidade vive há anos em instabilidade política margeada por denúncias, investigações e 
mandatos cassados. Votação municipal ocorre como eleição suplementar em 1º de 
setembro; entenda. 
 

Por G1 Campinas e Região 

16/07/2019 12h56  Atualizado há 40 minutos 

 

 

Paulínia terá novas eleições municipais em 1 de setembro. — Foto: Reprodução/EPTV 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) definiu, nesta segunda-feira (15), a data para 
as eleições do novo prefeito e seu vice em Paulínia (SP) após idas e vindas na administração 
municipal por conta de investigações e mandatos cassados. O pleito será em 1º de setembro. A 
resolução sobre a votação deve ser divulgada pelo Tribunal nesta terça (16). 
Desde 2013, a cidade teve 12 mudanças na cadeira do executivo. O vereador Antônio Ferrari 
(DC), conhecido como Loira, é quem a ocupa atualmente. [Veja quem foram os prefeitos nos últimos 
sete anos no fim da reportagem]. 
Há dois meses, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, por unanimidade, o recurso de 
Dixon Carvalho (PP) e Sandro Caprino (PRB), então prefeito e vice-prefeito da cidade 
que tiveram os mandatos cassados após reprovação das contas das campanhas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). 
A Justiça identificou que houve abuso de poder econômico e arrecadação ilícita de recursos na 
campanha de 2016. 
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Entenda como será a eleição 
 A votação será uma Eleição Suplementar, prevista pelo Código Eleitoral para casos 

específicos, como a cassação do mandato. 
 As candidaturas podem ser registradas até 2 de agosto. 
 Dixon Carvalho e Sandro Caprino não podem se candidatar. 
 A propaganda eleitoral está liberada a partir de 3 de agosto. 
 Prefeito e vice-prefeito eleitos serão diplomados até 4 de outubro. 

 
O G1 pediu posicionamento da Prefeitura de Paulínia sobre a nova votação e sobre a possível 
candidatura de Loira, mas a administração municipal informou que só vai se pronunciar oficialmente 
após publicação do ato. 

 

Dixon Carvalho não poderá se candidatar nas eleições suplementares deste ano. — Foto: Reprodução/EPTV 

 
7 prefeitos desde 2013 

 

 José Pavan Júnior (PSB) - 1º de janeiro de 2013 - 15 de julho de 2013 

 Edson Moura Júnior (MDB) - 16 de julho de 2013 - 11 de abril de 2014 

 Marquinhos Fiorella (PP) - 11 de abril de 2014 - 15 de abril de 2014 

 Edson Moura Júnior (MDB) - 15 de abril de 2014 - 30 de novembro de 2014 

 Marquinhos Fiorella (PP) - 1º de dezembro de 2014 - 1º de dezembro de 2014 

 Edson Moura Júnior (MDB) - 1º de dezembro de 2014 - 4 de dezembro de 2014 

 Marquinhos Fiorella (PP) - 4 de dezembro de 2014 - 10 de dezembro de 2014 

 Edson Moura Júnior (MDB) - 11 de dezembro de 2014 - 3 de fevereiro de 2015 

 Sandro Caprino (PRB) - 4 de fevereiro de 2015 - 6 de fevereiro de 2015 

 José Pavan Júnior (PSDB) - 6 de fevereiro de 2015 - 31 de dezembro de 2016 

 Dixon Carvalho (PP) - 1º de janeiro de 2017 - 7 de novembro de 2018 

 Du Cazellato (PSDB) - 7 de novembro de 2018 - 23 de janeiro de 2019 

 Loira (DC) - 23 de janeiro de 2019 - atual 
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DATA: 17/7/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO  
PÁGINA: CAPA E A6 - CIDADES 
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DATA: 16/7/2019 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO  
PÁGINA: A6 - CIDADES 

 

 

As ‘caras’ da eleição suplementar em Paulínia 

por Rose Guglielminetti 

 

A eleição suplementar de Paulínia para a escolha do novo prefeito será no dia 1º de setembro, mas as 
“caras’ do processo já começam a aparecer. E, por trás de tudo isso, tem uma figura que articula nos 
bastidores: o ex-prefeito de Paulínia, Edson Moura (MDB). Todos os pré-candidatos têm procurado 
Moura para conversar. 

Entre os nomes que despontam para disputar a principal cadeira do poder da cidade estão o do atual 
prefeito de Paulínia, Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), a atual mulher de Moura, Nani Moura 
(MDB), Coronel Furtado (PSC), Du Cazelatto (PSDB), Tuta (PPS) e Capitão Cambuí (PSL). O 
nome do ex-prefeito José Pavan (PSDB) também é colocado na lista, mas a participação dele no 
pleito é dada como nula, já que ele está inelegível. 

Nos bastidores, o que se comenta é que Nani Moura poderá ser cabeça de chapa numa aliança com o 
atual prefeito Loira. O prefeito resiste já que o natural seria ele encabeçar a chapa, mas quem tem os 
votos dos eleitores é Moura. A mulher de Moura foi candidata a vereadora em Sumaré e não foi 
eleita. 

O único candidato que não tem mantido conversas com Moura é Du Cazelatto – esse apoiado pelo 
deputado federal Carlos Sampaio (PSDB). 

Eleições 
A propaganda eleitoral do pleito suplementar começa no dia 3 de agosto. O registro das candidaturas 
termina no dia 2 de agosto até as 19h. As convenções partidárias para a escolha da chapa devem 
ocorrer entre 25 a 30 de julho e o juiz eleitoral tem até 4 de outubro para diplomar o prefeito e vice-
prefeito eleitos.
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DATA: 
17/7/2019  
VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL  
ASSUNTO: 
NOVA 
ELEIÇÃO  
PÁGINA:  
5, COM 
CHAMADA 
NA CAPA 
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DATA: 16/7/2019  
VEÍCULO: TODO DIA  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 16/7/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/com-eleicao-suplementar-definida-pre-candidatos-
aceleram-na-corrida-pela-cadeira-de-prefeito-em-paulinia/ 
 

Com eleição suplementar definida, pré-candidatos aceleram na corrida 

pela cadeira de prefeito em Paulínia 
Por  Redação 

16 de julho de 2019 

 
Eleição Suplementar em Paulínia acontece dia 01/09/2019 

 

Após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) confirmar a data da eleição suplementar para 

preencher os cargos de prefeito e vice-prefeito de Paulínia, os possíveis candidatos às 

vagas intensificaram suas ações políticas pela cidade para conquistar o voto dos 

paulinenses. A divulgação do calendário eleitoral aconteceu na tarde desta segunda-

feira,15, e na noite do mesmo dia, diversos partidos já se reuniram a fim de traçar as 

estratégias para o pleito inédito na cidade. As eleições suplementares de Paulínia acontece 

dia 01/09/2019. 

Desde o afastamento do ex-prefeito Dixon Carvalho (PP) e seu vice Sandro Caprino (PRB), 

em novembro do ano passado, por abuso de poder econômico nas eleições de 2016, as 

legendas já tinham dado início às conversas para possíveis alianças e formação de chapas. 

Além disso, os nomes que concorrerão aos cargos são vistos com frequência em festas 

juninas, feiras e eventos públicos. Agora, com a confirmação, o processo foi intensificado 

tanto nas ruas como nas redes sociais. 
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Reuniões em residências, outdoors, visitas surpresas em setores da saúde e setores 

públicos, fotos e até as chamadas Lives (vídeos ao vivo direto do Facebook) estão 

evidenciando ainda mais os pretendentes que, em sua maioria, confirmaram a pretensão 

ao cargo e aguardam que as legendas oficializem a escolha deles para o pleito. Sobre os 

possíveis vices-prefeitos, ainda aguardam as coligações para definição dos nomes. 

Confira os possíveis nomes que aparecerão nas urnas: 

– Adilson Domingos Censi – Palito (PROS), ex-vereador  

– Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC), vereador e atual prefeito interino 

– Capitão Cambuí (PSL) – comandou a Polícia Militar de Paulínia entre 2014 e 2018 e 

atualmente coordena a área operacional do 8º Batalhão de Polícia Militar I, que engloba 

parte de Campinas e Paulínia 

– Coronel Furtado (PSC) – foi secretário de Segurança Pública de Paulínia na gestão 

2009/2012 do ex-prefeito José Pavan Junior (PSDB). Nas redes sociais, sinalizou uma 

possível parceria com Kielson Prado (MDB), que disputou a eleição para prefeito em 2016 e 

obteve 777 votos (1,50%) 

– Custódio Campos (PT), ex-vereador 

– Daniel Messias (PCO) disputou a eleição a prefeito em 2016 

– Dixon Carvalho (PP), prefeito cassado 

– Du Cazellato (PSDB), vereador e ex-prefeito interino 

– Juliano Merkes (Democratas) – servidor público 

– Luciano Ramalho (PRB), ex-secretário de Educação no governo de Dixon Carvalho e 

vereador (suplente)  

– Nany Camargo (MDB), esposa do ex-prefeito Edson Moura 

– Marquinho Fiorella (PSB), vereador por 4 mandados consecutivos 

– Robert Paiva (PTB) – suplente de vereador, foi relator da Comissão Processante que 

investigou Dixon 

– Sandro Caprino (PRB), ex-vereador e vice-prefeito cassado 

– Sanzio Rodrigues (MDB) – secretário de Negócios da Receita em 2013, na gestão de 

Edson Moura Jr 

– Tuta Bosco (Cidadania) disputou a eleição para prefeito em 2016 e obteve 13.765 votos 

(26,58%). 
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DATA: 16/7/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/07/16/tre-publica-as-regras-da-eleicao-
suplementar-em-paulinia/ 

 

 

 

TRE publica as regras da eleição suplementar em Paulínia 
 
Resolução define quem deve votar, concorrer, o partido que pode participar, além de 
estabelecer prazos para convenções 

16 jul 2019 – 22h09 
 

 

Eleição suplementar em Paulínia vai ocorrer no dia 1º de setembro, das 8h às 17h (Foto: Divulgação)  

A resolução com as regras da eleição suplementar em Paulínia foi publicada nesta terça-feira (16) pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), no Diário da Justiça Eletrônico. Os 
eleitores voltarão às urnas no dia 1º de setembro deste ano para eleger prefeito e vice para um mandato-
tampão até dia 31 de dezembro de 2020. 

A realização de eleição suplementar foi decidida pela Justiça Eleitoral após o julgamento de todos os 
recursos do prefeito cassado Dixon Carvalho (PP) e de seu vice Sandro Caprino (PRB). 

Entre as regras, o TRE definiu quem poderá votar na eleição suplementar em Paulínia, concorrer a 
prefeito e vice, qual partido político pode participar do pleito, além de estabelecer prazos para 
realização de convenções, registro de candidaturas, entre outras questões. Veja abaixo os principais 
pontos da resolução. 
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RESOLUÇÃO TRE Nº 474/2019 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Designar o dia 1º de setembro de 2019 para a realização de nova eleição para os cargos de 
Prefeito e Vice-prefeito do Município de Paulínia. O horário é das 8h às 17h. 

Art. 2° Aplicam-se a esta eleição, no que couber, os dispositivos da legislação eleitoral vigente, as 
instruções do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional relativas ao pleito de 2018, bem 
como as instruções expedidas por este Tribunal disciplinando a publicação de atos 
processuais no Mural Eletrônico (Resolução TRE-SP nº 399/2017). 

Art. 3° Estarão aptos a votar na eleição suplementar os eleitores constantes do cadastro eleitoral em 
situação regular e com domicílio eleitoral no Município de Paulínia até o dia 3 de abril de 2019. 

Art. 4° Poderá participar da eleição suplementar o partido político que tenha registrado seu estatuto 
no Tribunal Superior Eleitoral até seis meses antes do pleito e que, até a data da convenção, tenha 
constituído órgão de direção no Município, devidamente anotado neste Tribunal Regional Eleitoral. 

CAPÍTULO II 

DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS 

Art. 11. As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos a Prefeito e a Vice-
prefeito e a formação de coligações serão realizadas no período de 25 de julho à 30 de julho de 2019, 
obedecidas as normas contidas no estatuto partidário, encaminhando-se a via da ata digitada e 
devidamente assinada ao Juízo Eleitoral, acompanhada de cópia da lista de presença dos convencionais 
com as respectivas 

CAPÍTULO III 

DO REGISTRO DE CANDIDATURAS 

SEÇÃO I 

DOS CANDIDATOS 

Art. 12. Poderão concorrer como candidatos os eleitores que possuírem domicílio eleitoral na 
respectiva circunscrição pelo prazo mínimo de seis meses antes da data da eleição e estiverem com a 
filiação partidária deferida no mesmo prazo, ressalvado prazo maior estabelecido no estatuto da 
agremiação, observadas as demais condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade. 

 1º No caso de ser necessária a desincompatibilização, o candidato deverá se afastar do cargo gerador de 
inelegibilidade nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes a sua escolha em convenção partidária. 

 2º O candidato que deu causa à nulidade da eleição (Dixon Carvalho e Sandro Caprino) não poderá participar da 
renovação do pleito. 

SEÇÃO II 

DO REGISTRO DE CANDIDATOS 
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Art. 13. O prazo para a entrega, no Cartório Eleitoral, do requerimento de registro de candidatura 
pelos partidos políticos e coligações encerrar-se-á, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 2 de agosto 
de 2019. 

CAPÍTULO IV 

DA PESQUISA ELEITORAL 

Art. 17. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições 
ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto ao 
Juízo da 323ª Zona Eleitoral Paulínia até cinco dias antes da divulgação, as informações previstas pelo 
artigo 33 da Lei n° 9.504/97. 

CAPÍTULO V 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 

Art. 18. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 3 de agosto de 2019, observados, 
em todas as suas modalidades, os prazos fixados no Calendário anexo a esta Resolução. 

 1º A propaganda eleitoral do novo pleito será regulada, no que couber, pela Resolução TSE nº 23.551/2017 e 
pela Lei n° 9.504/97, inclusive quanto aos respectivos prazos processuais. 

 2º A divulgação, em rede ou mediante inserções, da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se 
couber, deverá ser disciplinada pelo Juiz Eleitoral após reunião prévia com partidos políticos, coligações, 
candidatos, emissoras e Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 49 e do § 2º do artigo 51 da Lei nº. 
9.504/97, observando-se o calendário anexo a esta Resolução. 

 3º É possível a realização de acordo entre os candidatos, partidos e coligações envolvidos no pleito para a 
diminuição do tempo ou mesmo a não veiculação da propaganda eleitoral gratuita, devendo o mesmo ser 
submetido para homologação do Juiz Eleitoral. 

CAPÍTULO VI 

DA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS 

Art. 19. A data da diplomação do Prefeito e do Vice-prefeito eleitos será fixada em ato próprio pelo 
Juiz Eleitoral, obedecido o prazo limite de 4 de outubro de 2019. 
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DATA: 19/7/2019 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA | ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 19/7/2019 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: A6 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

Confirmada eleição suplementar em Paulínia para o dia 1°/09/2019 
DATA: 15/7/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/confirmada-eleicao-suplementar-em-paulinia-para-o-dia-1-09-2019/ 
 
Paulínia faz no dia 1º de setembro nova eleição para prefeito e vice 
DATA: 17/7/2019 | VEÍCULO: EPTV | PÁGINA: https://globoplay.globo.com/v/7770950/ 
  

Justiça Eleitoral marca eleições em Paulínia para 1º de setembro 
 

DATA: 15/7/2019 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-eleitoral-marca-eleicoes-em-paulinia-para-1o-de-setembro/ 

 

Eleição Suplementar em Paulínia será no dia 1º de setembro 
 

DATA: 15/7/2019 | VEÍCULO: ZATUM   |  PÁGINA:  
https://www.zatum.com.br/noticia/292/eleicao-suplementar-em-paulinia-sera-no-dia-1o-de-setembro 

 

Eleição suplementar em Paulínia vai ocorrer em 1º de setembro 
 

DATA: 15/7/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2019/07/15/eleicao-suplementar-em-paulinia-vai-ocorrer-em-1o-de-setembro/ 

 

Paulínia voltará às urnas para Prefeito e Vice dia 1º de setembro 
 

DATA: 15/7/2019 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |  PÁGINA:  
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2379 

 

Justiça Eleitoral marca eleições em Paulínia para 1º de setembro 
 

DATA: 15/7/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS  | PÁGINA:  
http://paulinianews.com.br/2019/07/15/justica-eleitoral-marca-eleicoes-em-paulinia-para-1o-de-setembro// 
 

Eleições suplementares de Paulínia são marcadas para dia 1º de setembro 
 

DATA: 16/7/2019 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS | PÁGINA: https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/07/ 
eleicoes-suplementares-de-paulinia-sao-marcadas-para-dia-1o-de-setembro/ 
 

Veja prazos, regras e como será a eleição para definir novo prefeito de 
Paulínia 
 

DATA: 16/7/2019 | VEÍCULO: G1 | PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/07/16/eleicoes-
em-paulinia-veja-prazos-regras-e-como-sera-o-pleito-para-definir-o-novo-prefeito.ghtml 
 

Candidatos a prefeito terão 29 dias para fazer campanha 
DATA: 17/7/2019 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE | PÁGINA: 
http://correiopaulinense.com/novo/index.php?pg=noticia&p=2381
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DATA: 17/7/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: TROCA COMANDO DO PSL 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2382 

 

 
 

 

PSL troca comando na cidade: sai Abadia, entra Cambuí 
Da Redação - 17/07/2019 14:07:08 

 

Em maio, Abadia e Cambuí recepcionam Major Olímpio em encontro 
do PSL na Câmara de Paulínia 

Mudança foi determinada pelo novo presidente estadual do 
partido, deputado federal Eduardo Bolsonaro, o “2” do 
presidente Bolsonaro 

 
O Correio verificou no site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que o diretório municipal do PSL (Partido 
Social Liberal) de Paulínia, presidido pela empresária Lucia 
Abadia desde o dia 11 de abril, foi destituído dia 3 deste 
mês. No lugar de Abadia, deve assumir o capitão da Polícia 
Militar e pré-candidato a prefeito da cidade Rafael 
Cambuí Mesquita Santos, mais conhecido como Capitão 
Cambuí.  Além do diretório de Paulínia, os de Bauru, 
Americana e Nova Odessa também foram trocados. 
 

As mudanças foram determinadas pelo novo presidente estadual do partido, o deputado 
federal Eduardo Bolsonaro que, dia 10 de junho, assumiu no lugar do Major Olímpio. O senador 
alegou “falta de tempo” para continuar cuidando da legenda, por isso, passou o bastão para o 
“2” do presidente Jair Bolsonaro (PSL). 
 
Dia 11 de maio, Major Olímpio esteve na Câmara Municipal de Paulínia, durante o primeiro 
encontro estadual da legenda realizado na cidade. O evento foi organizado por Abadia e, na 
ocasião, o Capitão Cambuí foi anunciado como pré-candidato a prefeito da cidade. Além dele, 
outro integrante da PM paulista também deve disputar a eleição suplementar de 1º de setembro 
(LEIA). 
 
Até a publicação desta matéria, Abadia e Cambuí não responderam nossas mensagens pelo 
aplicativo Messenger. A nominata (relação de nomes) dos novos membros do diretório municipal 
do PSL ainda não está disponível para consulta, no site do TSE. 
 
ATUALIZAÇÃO: Logo após a publicação desta matéria, Anderson Quadrelli entrou em contato 
com a reportagem. Falando em nome de Cambuí, Quadrelli disse que o comando do PSL 
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municipal não será do capitão da Polícia Militar. "Ainda não foi divulgada a nova diretoria 
oficial", disse ele. 

 

Foto: Clínica Rodrigo Rocha 

Também, após a publicação desta matéria, a nominata (relação de nomes) do novo diretório 
municipal do PSL foi disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo 
com o documento, Rodrigo da Rocha (foto) é o novo presidente do partido em Paulínia. Ele 
é fisioterapeuta, instrutor de paraquedismo, 1º Tenente da Reserva do Exército e morador de 
Betel.   
 

Foto: Reprodução/Facebook 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Presidente do PSL de Paulínia deixa cargo e acusa Tenente Santini de 
interferência 
DATA: 18/7/2019 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/presidente-do-psl-de-paulinia-deixa-cargo-e-acusa-tenente-santini-de-
interferencia/ 
 

Paulínia: Capitão Cambuí diz que é gestor e nega qualquer conversa  
com Moura sobre eleição 
 

DATA: 18/7/2019 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/paulinia-capitao-cambui-diz-que-e-gestor-e-nega-qualquer-conversa-com-moura-
sobre-eleicao/ 
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DATA: 15/7/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: VEREADOR AFASTADO POR ORDEM JUDICIAL  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/index.php?pg=noticia&p=2380 

 

 
 
Superior Tribunal de Justiça decide que 
Tiguila (PPS) segue fora da Câmara 
 

Da Redação  - 15/07/2019 19:07:15 

 

Não há prazo para a Justiça de Paulínia decidir pela absolvição ou condenação do vereador 

 

A defesa do parlamentar recorreu ao STJ, após o juiz Carlos Eduardo Mendes e o 
desembargador Newton Neves também negarem o retorno dele 

 
Nesta segunda-feira (15), a ministra Maria Thereza de Assis Moura, vice-presidente 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, negou liminarmente o retorno do 
vereador Tiguila Paes (PPS). Por decisão da 1ª Vara Criminal de Paulínia, o 
parlamentar está suspenso do mandato e proibido de frequentar a Câmara Municipal 
desde o dia 3 de junho. 
 
Após denúncia do Ministério Público (MP), no final de maio, ele e mais dez pessoas 
estão sendo processadas por atentado contra a liberdade de trabalho, mediante 
associação criminosa e extorsão - artigos 288 e 158, ambos do Código Penal. Tiguila 
sempre negou as acusações. 
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No dia 1º deste mês, o juiz Carlos Eduardo Mendes, da 1ª Vara Criminal de Paulínia, 
e o desembargador Newton Neves, do Tribunal de Justiça de São Paulo, também 
negaram o retorno do parlamentar.   
 
Tiguila (PPS) teve sua assessoria exonerada dia 17 de junho e o gabinete ocupado 
pelo suplente Ney da Van (PMN), que permanece no cargo. Não há prazo para a 
Justiça de Paulínia decidir pela absolvição ou condenação dos onze acusados.                                                                                    
 

 
Foto: Arquivo 
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DATA: 13/7/2019  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO  
ASSUNTO: LEIS/ COMÉRCIOS E NEGÓCIOS/ MEIO AMBIENTE    
PÁGINA: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/canudos-plasticos-passam-a-ser-
proibidos-no-estado-de-sao-paulo.shtml 

 
 

 
 
 

Canudos plásticos passam a ser 
proibidos no estado de São Paulo 
Governador Doria sancionou projeto que prevê multa de mais de R$ 10 mil 
 
13.jul.2019 às 13h00 
 

Guilherme Seto 

SÃO PAULO 

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) sancionou neste sábado (13) um projeto 
de lei que prevê a proibição de fornecimento de canudos plásticos em estabelecimentos 
comerciais do estado. De autoria do deputado estadual Rogério Nogueira (DEM), o texto 
estipula multa para quem descumprir a lei, com valor de aproximadamente R$ 5.300, que 
será dobrado em caso de reincidência. 

Um dos artigos do projeto estabelecia o prazo de um ano para que a lei fosse implementada, 
mas ele foi vetado pela gestão Doria, que o classificou como "inconstitucional" ao 
argumentar que a determinação de prazos é de competência exclusiva do Executivo. Não há, 
no momento, um prazo oficial para que a lei seja regulamentada, portanto. 

O texto também estabelece que todos os valores arrecadados com multas a hotéis, 
restaurantes, bares, padarias, clubes noturnos, salões de dança e eventos musicais, entre 
outros estabelecimentos de qualquer espécie no estado, serão destinados a programas 
ambientais. 

Em junho, o prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) sancionou projeto de lei similar e 
terá pouco menos de seis meses para regulamentar a lei, especificando quem serão os 
responsáveis por fiscalizar as possíveis infrações, como estarão distribuídos pela cidade e 
como serão feitas campanhas de conscientização dos comerciantes, por exemplo. 

No Brasil, cidades litorâneas como Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Camboriú 
(SC), Ilhabela (SP), Santos (SP), Rio Grande (RS) e todo o estado do Rio Grande do Norte já 
sancionaram leis de proibição dos canudos e de outros plásticos descartáveis. 

Nas redes sociais, Doria escreveu que  a aprovação da medida alinha São Paulo aos "grandes 
centros urbanos do mundo", classificando a redução dos plásticos de uso único como "um 
dos maiores desafios ecológicos contemporâneos." 

"[A proibição] visa o combate à poluição do meio ambiente e evita que animais marinhos 
morram com a ingestão de materiais plásticos", completou. 
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O governador João Doria (PSDB) sancionou projeto de lei que proíbe fornecimento de 
canudos plásticos em estabelecimentos comerciais do estado - Rivaldo Gomes - 
18.fev.2018/Folhapress 

 
Reportagem da Folha mostrou que no Rio de Janeiro, onde a lei anticanudos foi aprovada 
em julho de 2018, a proibição "pegou" e criou uma nova cultura entre grande parte dos 
cariocas, mas não é difícil encontrá-los em certos locais, como barracas de praia ou vendas 
de ambulantes. 

No período em que valeu a primeira versão da lei, de outubro de 2018 ao começo de janeiro 
deste ano, a gestão do prefeito Marcelo Crivella (PRB) afirma que só aplicou quatro multas 
por uso indevido de canudos, entre mais de 15 mil inspeções. 

Discussões fizeram com que a lei fosse substituída por outra, em janeiro, ampliando a 
permissão a canudos de qualquer material biodegradável —desde que não de plástico ou 
oxibiodegradável (que dificulta a reciclagem). Dessa vez, o prazo de adaptação previsto foi 
de quatro meses, que se esgotou em  9 de maio.  

Os canudinhos representam 0,03% das 6 milhões de toneladas de plástico produzidas no 
Brasil em 2016, segundo números do IBGE divulgados pela Associação Brasileira da 
Indústria do Plástico (Abiplast).  

Ainda de acordo com a associação, cerca de 35% dos produtos do setor têm ciclo de vida 
curto, de até um ano, e só 26% das embalagens plásticas são recicladas, diz uma pesquisa da 
FIA (Fundação Instituto de Administração, da USP) também de 2016. 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Por que o canudo virou um vilão, e não outros produtos? 
Dos plásticos de uso único —que são úteis por alguns minutos antes de levarem centenas de 
anos para se decompor—, o canudo é tido como o item mais fácil de ser dispensado ou 
substituído. Em 2015, o vídeo do resgate de uma tartaruga com um canudo atravessado na 
narina viralizou e impulsionou a causa. 
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Quanto plástico uma cidade como São Paulo deixaria de produzir sem os 
canudos? 
É difícil estimar. A prefeitura não tem esse cálculo e a Associação Brasileira da Indústria do 
Plástico (Abiplast) diz que não há dados específicos para as cidades. No Brasil todo, os 
canudos representaram 0,03% das 6 milhões de toneladas de plástico produzidas em 2016, 
segundo o IBGE. 

Se eu quiser usar um canudo, quais são as alternativas? 
Os canudos reutilizáveis e biodegradáveis, como os feitos de bambu, são os mais ecológicos. 
Em seguida vêm os de metal, material durável e facilmente reciclável, e de vidro. 

O canudo pessoal, não descartável, precisa de que tipo de cuidados? 
Ele precisa sempre ser higienizado após o uso, assim como outros utensílios não 
descartáveis que usamos. Você pode deixá-lo de molho e depois lavar com água quente e 
sabão, usando a escovinha que normalmente acompanha o produto. Também é possível 
colocá-lo na máquina de lavar louça. 

É melhor usar copos de vidro e lavá-los ou usar copos e canudos de plástico e 
reciclá-los? 
Reusar é prioridade: lavar um copo tem impacto menor que a cadeia de produção de um 
material descartável, que também exige consumo de água. Quando optar pelos descartáveis, 
vale tentar reutilizar antes de encaminhar para a reciclagem. 

E as pessoas com deficiência que precisam de canudos para ingerir bebidas? 
Esse ainda é um dos impasses das leis anticanudo. Segundo a AACD, as opções de metal, 
vidro, bambu e papel nem sempre são indicadas por não permitirem uma boa posição para 
sucção, além da inflexibilidade, alto custo, risco de ferimentos e perigos com líquidos 
quentes. 

É possível viver sem plástico? 
Não, pelo menos no modo de vida urbano da maioria da população. Barato, prático e 
higiênico, o plástico está presente em quase todos os setores da sociedade moderna. Os 
representantes da indústria argumentam que a solução está no descarte adequado e na 
reciclagem. 

Como diminuir o lixo sem fazer grandes sacrifícios? 
- Evitar embalagens desnecessárias, optando por produtos com embalagem única 
- Preferir embalagens reutilizáveis, como potes de vidro, ou biodegradáveis, como sacos de 
papel 
- Reaproveitar sacolas plásticas como sacos de lixo 
- Descartar o lixo reciclável separadamente 
- Fazer uma composteira caseira, usando os restos de alimentos para produzir adubo 

Fontes: ONU Ambiente, USP, Cempre, MMA, WWF, Abre, Plastivida, Abiplast e professora Paola 
Dall’Occo, do Mackenzie 
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DATA: 19/7/2019 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA | ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  |  PÁGINA: 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO:  Justiça determina que Sabesp realize limpeza da Lagoa João Aranha  
DATA: 18/7/2019 | VEÍCULO: EPTV|  PÁGINA:  
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/jornal-da-eptv/videos/t/edicoes/v/justica-determina-que-sabesp-realize-limpeza-da-lagoa-joao-aranha-em-paulinia/7774524/
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DATA: 18/7/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: SUSTENTABILIDADE  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/de-638-municipios-paulinia-ocupa-o-346o-lugar-em-
programa-de-desenvolvimento-sustentavel/ 
 

De 638 municípios, Paulínia ocupa o 346º lugar em programa de 

desenvolvimento sustentável 
Por  Redação 

Programa “VerdeAzul” 2019 qualificou os 164 primeiros colocados. Na RMC, Paulínia só 

ficou à frente de Monte Mor 

 

O município de Paulínia ficou em 346º lugar no ranking das cidades paulistas que possuem 

ações de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. O Programa 

Município VerdeAzul (PMVA) da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo entregou nesta semana 164 certificados de qualificação para municípios mais 

pontuados. 

Foram inscritos programa 638 municípios do Estado que, ao participarem de um ciclo, são 

avaliados em ações fundamentadas em dez diretivas: Município Sustentável, Estrutura e 

Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do 

Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos. 

A qualificação é considerada pelos executivos um “simulado” para a certificação que ocorre 

ao final de cada ciclo anual. O município encaminha aos técnicos do PMVA suas 85 tarefas, 

baseadas em ações ligadas às diretivas do Programa. De acordo com a nota alcançada, a 
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cidade é qualificada para certificação. Paulínia obteve 9,31 pontos, enquanto que o 

primeiro colocado, a cidade de Botucatu, fez 92,53. 

“Esta marca possibilita agregar valor para os produtos gerados nos municípios. É um 

símbolo que gera recurso. O mundo sustentável abre uma nova oportunidade para vocês e 

vamos buscar a certificação para que essa seja a consciência do nosso Estado”, disse o 

secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. 

Os municípios certificados ganham o direito de utilizar a logomarca da certificação e assim 

agregar valor às transações comerciais de seus produtos. Com a qualificação, os 

interlocutores municipais podem ter acesso ao sistema por meio de senha e login para 

conferir as notas e avaliações das suas cidades. 

Confira a classificação final das cidades que compõe a Região Metropolitana de 

Campinas (RMC): 
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DATA: 17/7/2019 | VEÍCULO: G1 | ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ PRÊMIO | PÁGINA: 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/07/17/professor-de-paulinia-e-um-dos-
vencedores-do-premio-educador-nota-10-com-projeto-de-aceitacao-do-corpo.ghtml 
 
Professor de Paulínia é um dos vencedores do prêmio  
Educador Nota 10 com projeto de aceitação do corpo 
 

Luiz Gustavo Bonatto Rufino dá aulas de educação física para o 3º ano do Fundamental I da Escola 
Municipal Odete Emídio de Souza. 
 

Por Bruna Ferreira*, G1 Campinas e Região 

17/07/2019 18h16  Atualizado há 20 horas 
 

 
Professor Luiz Gustavo desenvolveu projeto sobre ressignificação do corpo — Foto: Arquivo pessoal 

O professor de educação física Luiz Gustavo Bonatto Rufino é um dos dez vencedores do 
prêmio Educador Nota 10, com um projeto que propôs a ressignificação do corpo aos alunos 
do 3º ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Odete Emídio de Souza, em 
Paulínia (SP). A lista foi divulgada nesta quarta-feira (17). 
O docente realizou as atividades durante o 2º semestre de 2018, após uma conversa com seus 
alunos de 8 e 9 anos de idade revelar que todos tinham algum bloqueio de aceitação de seus 
tipos físicos ou cor de pele. Motivado pelo sentimento expressado por estes jovens, Rufino 
buscou incentivar a diversidade através de atividades físicas. 
“A grande questão é pensar o corpo de formas diferentes. A educação física é uma 
disciplina privilegiada dentro da escola porque ela dá espaço para o corpo se expressar 
e se movimentar”, explica o educador. 

O projeto foi dividido em três etapas: “Eu, meu corpo e minha história”, “O outro e seu 
corpo” e “O corpo, suas potencialidades e limitações”. Ao longo de 13 aulas, os alunos 
tiveram vivências em diversas áreas do esporte, como o atletismo e a corrida, além de 
enfrentar novos desafios em cima de pernas de pau. 



   RESUMO DA SEMANA  |  38 

 

  

Para o professor, que também é mestre e doutor em Educação Física Escolar, a recepção das 
atividades foi muito boa, já que as crianças costumam gostar da disciplina. “A partir do 
momento em que eles tiveram que desenhar seus corpos, pensar em como eles agem uns com 
os outros, tudo isso proporcionou uma reflexão para eles, porque eles perceberam que 
existem outros conteúdos dentro da educação física”, comenta. 
 
Futuro do projeto 
O projeto começou como uma "pequena atividade", como o próprio professor relata, sobre 
conhecer melhor o próprio corpo, e acabou se tornando um grande projeto de aceitação para 
os alunos. Através destas atividades, o educador também levou a reflexão para a sala de aula 
através de desenhos e interpretação de um poema de Eduardo Galeano, intitulado “O corpo é 
uma festa”. 
“Tenho algumas ideias e a primeira delas é ampliar esse projeto em outras escolas, 
porque acho que esse projeto tem um grande potencial para continuar”, afirma o 
professor. 

O educador relata que o prêmio vem com uma missão muito importante. “Somos 2,5 milhões 
professores no Brasil, e há diversos professores de educação física. Ser o único 
selecionado [desta disciplina]é uma grande emoção e, ao mesmo tempo, uma 
responsabilidade, porque estou representando muita gente bacana, muita gente que 

desenvolve boas práticas”. 
Para Rufino, o papel do educador é fundamental. 
Entretanto, não seria possível desenvolver esses 
projetos sem os alunos. 
 
“Dar aulas é um exercício de sensibilidade. A 
gente, enquanto educador, tem que ter essa 
sensibilidade para entender o que os alunos 
estão falando porque eles são uma inspiração”, 
finaliza o professor. 

 

Prêmio nacional 
O Prêmio Educador Nota 10 seleciona, todos os 
anos, dez profissionais que desenvolveram projetos 
considerados de excelência e que representam a 
educação básica desejada no país. Cada um dos 
vencedores desta 22ª edição recebeu um vale-
presente no valor de R$ 15 mil. A cerimônia que 
define o Educador do Ano acontece na Sala São 
Paulo, dia 30 de setembro. 
 
*Sob supervisão de Mirela Von Zuben 

 
Luiz Gustavo pretende ampliar projeto em outras escolas da região — Foto: Arquivo pessoal 
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DATA: 13/7/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA PONTE DA RHODIA  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/07/13/atraso-na-construcao-da-ponte-da-
rhodia-vai-custar-r-700-mil/ 

 
 
 

 
 
Atraso na construção da ponte da Rhodia vai custar R$ 700 mil 
 

Aditivo e prorrogação de contrato com construtora por mais dois meses 
foram publicados no Semanário; obra deve acabar em agosto 
13 jul 2019 – 19h30 

 
O prefeito interino Loira (DC) durante visita à obra de construção da ponte da Rhodia (Foto: Divulgação) 
 

O atraso de dois meses na obra de construção da ponte sobre o Ribeirão 
Anhumas, na estrada da Rhodia, vai custar cerca de R$ 700 mil aos contribuintes 
de Paulínia, além, é claro, de prolongar os transtornos e prejuízos de 4 mil 
motoristas que continuarão por mais 60 dias impedidos de utilizar aquela rota 
interditada desde 2014. 
 
O aditivo do contrato com a Construtora Etama Ltda. foi assinado pelo governo 
interino de Loira (DC), por meio do Departamento de Suprimentos e 
Serviços/Divisão de Contratos, da Secretaria Municipal de Administração, no 
último dia 19 passado, mas só agora publicado na edição desta quinta-feira (11) 
do Semanário Oficial do Município. 
 
No extrato de prorrogação, supressão e aditamento do contrato foi retirado R$ 
156.822,79 (2,70%) do valor total da obra (R$ 5.968.050,35) e acrescido R$ 
841.269,94 em virtude de aditivo contratual de 14,48%, restando um custo 
adicional aos cofres públicos de R$ 684.447,15. O equivalente a R$ 22.814,90 
por dia de atraso. 
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Com isso, a obra, que era para ter sido concluída em oito meses – em junho 
passado –, por R$ 5.968.050,35, passará a custar R$ 6.652.497,50 para os 
contribuintes de Paulínia e a esticar sua previsão de término para agosto deste 
ano, como já havia sido noticiado em abril deste ano pela reportagem do Paulínia 
24 Horas Notícia. 
O governo provisório foi procurado pela reportagem para explicar as razões da 
supressão, prorrogação e do aditamento de contrato, bem como para confirmar 
a data de entrega da ponte da Rhodia para a população, mas não respondeu até 
a publicação deste texto. 
 
Visita 
No último dia 3, Loira visitou a obra custeada totalmente com o dinheiro de 
Paulínia. O interino informou que ao assumir seu governo provisório, no final de 
janeiro, regularizou o pagamento de três parcelas que se encontravam em atraso. 
O ex-prefeito interino Du Cazellato (PSDB) nega que tenha deixado de fazer 
pagamentos à Etama. 
 
Após os pagamentos, ainda de acordo com Loira, “os serviços avançaram”, mas 
não o bastante para evitar o atraso até aqui de dois meses. “Dentro de 20 dias 
está prevista a implantação das vigas que vão compor o tabuleiro da ponte”, 
previu o interino. “Serão içadas por guindaste para serem colocadas e 
concretadas sobre a estrutura construída no local”. 
 
Acabamento 
Depois dessa etapa será dado início à fase de acabamento da obra, que ainda 
compreende o término da construção das escadas hidráulicas com canaletas, 
implantação de sistema de drenagem com tubulação, pavimentação e 
sinalização. O prazo final para liberação da ponte para o tráfego de veículos é dia 
19 de agosto deste ano. 
 
A ligação entre Paulínia e Campinas pela estrada da Rhodia está interditada desde 
novembro de 2014 por causa do aparecimento de problemas estruturais. A antiga 
ponte teve que ser demolida em 2018, quando então começaram as obras para 
a construção do novo dispositivo, que terá 60 metros em duas pistas. Pelo local, 
transitavam em média 4 mil veículos por dia. 
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DATA: 13/7/2019  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: MORADIA  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2377 

 
 
 

 
 
Prefeitura regulariza financiamento de 13 imóveis no Residencial 
Pazetti 
 

Da Redação - 12/07/2019 12:07:39 

 

Moradores do Pazetti com Loira (DC) e Rubens Toreti 

 

Nesta quinta-feira (11), famílias receberam documentação em reunião 
com o prefeito interino e secretário de Habitação de Paulínia 

 
Após cinco anos tentando regularizar a situação de suas casas no módulo 3 
do Residencial Pazetti, treze famílias conseguiram recuperar o financiamento dos 
imóveis. De acordo com a Prefeitura de Paulínia, os moradores haviam perdido o 
financiamento original com a Caixa Econômica “devido à ingerência de gestores 
anteriores do município”. À época, Paulínia não tinha a Certidão Negativa de 
Débito (CND), o que, segundo a administração municipal, dificultou o processo 
de financiamento  direto com o banco.  
 
Nesta quinta-feira (11), os moradores estiveram com o prefeito interino, Antonio 
Miguel Ferrari, o Loira (DC), e o secretário de Habitação, Antonio Rubens Toreti.  
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Na ocasião, eles entregaram às famílias a documentação que formaliza o 
financiamento dos imóveis, desta vez, diretamente com a Prefeitura Municipal, 
de acordo com a Lei 3.394/2014 (artigo 5º).  
 
“Esses munícipes agora terão a chance de assinar o contrato e firmar o 
financiamento direto com a Prefeitura”, explicou o secretário de Habitação. As 
famílias beneficiadas pagarão os imóveis em 360 parcelas (boleto bancário) de 
meio salário mínimo vigente, observando todos os critérios da Lei 3.394/2014.  
 
Analista financeira e moradora do módulo 3 do Pazetti, Manuela Priscilla de 
Oliveira destacou o empenho do governo interino para resolver a situação dela e 
das outras famílias. “Reconhecemos que o prefeito Loira e sua equipe tiveram 
muito boa vontade com a nossa situação. Eu, pessoalmente falei com inúmeros 
secretários e chefes de gabinete durante esses últimos cinco anos que sempre 
demonstravam que o trabalho parecia impossível. Todos os envolvidos têm minha 
gratidão eterna. Jamais vou esquecer o que fizeram pelos meus vizinhos, por 
mim e, consequentemente pelas minhas filhas, agora temos uma documentação 
e somos dignos de sermos oficialmente donos das nossas casas”, disse ela. 
 
Por meio da assessoria de imprensa, o prefeito Loira (DC) ressaltou a conquista 
dos moradores. “O que era um grande problema para as famílias, foi resolvido 
por nós com muito boa vontade. Todo mundo tem direito à sua moradia, a pagar 
por ela com dignidade. Estamos trabalhando incansavelmente para resolver os 
problemas da nossa cidade”, disse ele. 
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DATA: 14/7/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: EMPRESAS/ RMC 
PÁGINA: A4 – CIDADES 

 
 

 

 
Abertura de empresas aumenta 35% 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 12 a 18/7/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

  

Atleta recebe homenagem por representar Paulínia em livro sobre 
deficiência visual  
18 de julho de 2019  

À procura de histórias de pessoas de todo o país, a arquiteta Raquel Alves selecionou o texto de um 
jovem paulinense para compor o livro “Muito Além da Visão: Narrativas de Pessoas com 
Deficiência Visual”, que acaba de ser lançado. Thiago Lima de Souza representa a cidade e todo o 
Estado de São Paulo ao contar a trajetória como atleta cego na obra “Das Barreiras à Conquista”. 
[…] 

 

Vereador Luciano Ramalho reclama da falta de professores na Rede 
Municipal  
18 de julho de 2019  

O vereador e professor Luciano Ramalho (PP) questionou durante a 13ª sessão ordinária (16/07), 
medidas urgentes para a falta de professores na Rede Municipal de Ensino de Paulínia. Luciano 
ressaltou que a educação precisa ser tratada com muito respeito e seriedade e o problema precisa ser 
sanado, urgentemente, para que não cause prejuízos irreparáveis […] 
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CEI da Saúde: assessoria fará auditoria de contratos e processos da Prefeitura  
17 de julho de 2019  

A Câmara Municipal de Paulínia instaurou uma CEI (Comissão Especial de Inquérito Nº 2/2019) 
para apurar supostas irregularidades envolvendo a Prefeitura Paulínia no que tange a possível 
omissão de serviços prestados na área da saúde municipal à população nos últimos 10 anos. […] 

 

Sessão extraordinária discutirá Orçamento 2020 e propostas sobre autistas  
17 de julho de 2019  

A Câmara de Paulínia terá nova sessão na próxima sexta-feira (19/7), a partir das 10h, para debater 
23 propostas antes de encerrar oficialmente o semestre. Uma delas é o Projeto de Lei 13/2019, 
encaminhado pela Prefeitura, que busca definir metas e parâmetros para os gastos do município em 
2020 – a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias deve antecipar detalhes da Lei Orçamentária […] 

 

Câmara derruba veto e proíbe cargo público a condenados por violência 
doméstica         
16 de julho de 2019  

Os vereadores de Paulínia decidiram nesta terça-feira (16/7) proibir que pessoas condenadas pela Lei 
Maria da Penha sejam escolhidas para cargos públicos comissionados. […] 
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Edilsinho pede troca de placas e solicita estatísticas sobre acidentes  
16 de julho de 2019  

O trânsito da cidade é tema de propostas apresentadas recentemente pelo vereador Edilsinho 
Rodrigues (PSDB). No Requerimento 413/2019, ele questiona à Prefeitura o número de acidentes 
envolvendo carros nas vias urbanas, entre 2014 e 2019, e quais vias e cruzamentos de Paulínia 
apresentaram maiores índices de acidentes no mesmo período. […] 

 

Xavier solicita quadra em escola e informações sobre convênio com Sabesp  
15 de julho de 2019  

A falta de quadra na EMESFM Vitor Szczepanski e Souza Silva, no bairro Vista Alegre, é tema de 
uma das propostas apresentadas recentemente pelo vereador Flávio Xavier (DC). A escola, 
conhecida como Supletivo, não tem lugar adequado para as aulas de Educação Física […] 

 

Miss Paulínia 2018 receberá homenagem por luta contra o preconceito  
12 de julho de 2019  

A Câmara de Paulínia aprovou, por sugestão do vereador Danilo Barros (PR), conceder o diploma 
Zumbi dos Palmares à modelo Jennifer Martins, vencedora do Miss Paulínia 2018. […] Segundo o 
autor do Projeto de Decreto Legislativo 8/2019, Jennifer passou por várias situações de preconceito, 
mas hoje “está mais segura e mais experiente para enfrentar” o problema. [...] 


