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DATA: 14/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: LEIS/ ASSENTOS PREFERENCIAIS  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/14/lei-torna-todos-os-assentos-de-onibus-
preferenciais-em-paulinia/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei torna todos os assentos de ônibus 
preferenciais em Paulínia 
 

Prioridades são grávidas, mulheres com criança de colo, idosos a 
partir de 60 anos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

14 ago 2019 – 16h54 

 

Em Brasília, a lei dos assentos preferenciais no transporte público está em vigor desde 2017 (Foto: Divulgação) 

 
Agora todos os bancos dos ônibus do transporte público coletivo de 
passageiros são preferenciais em Paulínia. A lei que torna obrigatório as 
empresas reservarem 100% dos assentos de seus veículos a grávidas, 
mulheres com criança de colo, idosos a partir dos 60 anos e pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida entrou em vigor na cidade. 
 
A ampliação da preferência desse público sobre os demais passageiros 
— antes restrita aos bancos sinalizados com essa informação —, foi 
determinada pela Lei Municipal nº 3.713/2019, aprovada em julho na 
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Câmara, sancionada pelo governo interino e publicada dia 8 passado 
no Semanário Oficial de Paulínia. As empresas com concessão do serviço 
em Paulínia devem colocar avisos nos ônibus para divulgar a reserva de 
100% dos bancos ao grupo prioritário. 
 
De acordo com a lei, a norma tem caráter meramente educacional. A 
punição dos infratores somente se dará pela desocupação do assento, 
“podendo haver interferência do motorista do ônibus e do cobrador, se 
necessário”. Na ausência dos passageiros preferenciais os assentos 
ficam livres para uso das demais pessoas transportadas nos ônibus. 
 
“A população de Paulínia cresce a cada dia e as reclamações da 
dificuldade dessas pessoas em se assentar nos veículos de transporte, 
principalmente em horários de pico, são corriqueiras”, justificou o 
vereador José Soares (PRB), autor da nova lei. “Muitas cidades do País 
já adotaram iniciativas semelhantes”. Em Brasília (DF), por exemplo, a 
lei dos assentos preferenciais no transporte público está em vigor desde 
novembro de 2017. 
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DATA: 15/8/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: LEIS/ ASSENTOS PREFERENCIAIS  
PÁGINA: 7 
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DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: LEIS/ ASSENTOS PREFERENCIAIS  
PÁGINA: 12  
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DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: LEIS/ ASSENTOS PREFERENCIAIS  
PÁGINA: 10 
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DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: LEIS/ CÂMERAS NAS ESCOLAS  
PÁGINA: 14 
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DATA: 13/8/2019 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR | ASSUNTO: LEIS/ CÂMERAS NAS ESCOLAS | PÁGINA: A5   
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DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 8 
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DATA: 15/8/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM 
PÁGINA: 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  11 

  

 

DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM  |  PÁGINA: 7 



   RESUMO DA SEMANA  |  12 

  

  

DATA: 14/8/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CÂMARA JOVEM  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-jovem-vereadores-mirins-visitam-assembleia-legislativa/ 
 

Câmara Jovem: vereadores mirins visitam 

Assembleia Legislativa 
Por Redação 

 - 

14 de agosto de 2019 

Estudantes de seis escolas paulinenses estiveram nesta terça-feira (13/8) na 

Assembleia Legislativa de São Paulo, para compreender o papel do Poder 

Legislativo e o trabalho dos deputados estaduais. Os alunos fazem parte da 

Câmara Jovem de Paulínia, eleita em maio e composta por 15 vereadores jovens 

(mais suplentes). 

Na visita monitorada, eles andaram pelo Prédio 9 de Julho, na região do 

Ibirapuera; conheceram gabinetes parlamentares; assistiram trechos de comissões 

permanentes e acompanharam uma sessão ordinária, sempre acompanhados por 

servidores da Câmara Municipal. 

 

Foi uma oportunidade para os jovens terem noções sobre a rotina dos 94 

deputados, conhecerem a história da Casa, notarem os diferentes tons de discursos 

(dos mais brandos aos mais fortes), vivenciarem discussões de temas relevantes 
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(como segurança pública e moradia) e ganharem um exemplar da Constituição 

Federal e do Estado. 

A visita é uma das atividades da Câmara Jovem. O projeto tem início nas escolas, 

com registro de candidaturas, campanhas e eleições internas. Os mais votados 

tomaram posse, conheceram a Câmara de Paulínia, participaram de oficinas e 

apresentaram as primeiras propostas para a cidade. Em setembro, será o momento 

de debater e votar projetos de lei, recomendações à Prefeitura e outras sugestões 

de melhorias. 

Seis instituições de ensino atuam como parceiras, sendo duas municipais, duas 

estaduais e duas particulares: EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom, EMESFM Vitor 

Szczepanski e Souza Silva, E.E. Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, E.E. 

Residencial São José, Colégio Integral e Colégio Metropolitan Paulinense. 

A primeira edição do projeto foi concluída em dezembro de 2018, com 44 

propostas apresentadas, envolvendo tanto demandas escolares, como construção 

de quadra, mudança na merenda e cortina na sala de aula, como assuntos mais 

abrangentes: pedidos para melhorar a iluminação pública, ampliar atividades de 

educação e lazer e ainda estabelecer tempo máximo de espera para atendimento 

em hospitais, por exemplo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 13/8/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL | ASSUNTO: PROJETO DE LEI/ VAGAS DE ESTÁGIO | PÁGINA: 9 
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DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SEMANA JURÍDICA 
PÁGINA: 8 
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Em sabatina, candidatos a prefeito falam sobre a saúde municipal 
Por Redação 

15 de agosto de 2019 

Prefeituráveis estiveram reunidos no plenário da Câmara de Paulínia e 

responderam aos questionamentos do Conselho de Saúde 

 

Candidatos ficaram alinhados para receber os questionamentos do Conselho de Saúde 

“Momento importante para decidir o voto”. Foi assim que definiu a noite de ontem o 

motorista Carlos José Pereira Alcântara, de 58, morador do bairro São José. Ele esteve 

nesta quarta-feira, (14/08) na Câmara Municipal de Paulínia para acompanhar a rodada de 

conversa que sabatinou os candidatos a prefeito sobre a saúde pública da cidade. 

O evento foi organizado pelo Conselho de Saúde Municipal. Com a ausência do candidato 

do PSDB, Du Cazellato, os prefeituráveis ficaram alinhados no Plenário principal da Casa de 

Leis e um a um, responderam aos questionamentos pré-elaborados pelos conselheiros. 

Informatização do setor, internação de dependentes químicos, controle e estoque de 

remédios, locação de ambulâncias, reciclagem e gestão do HMP (Hospital Municipal de 

DATA: 15/8/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ DEBATE DO CONSELHO DE SAÚDE 
PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/em-sabatina-candidatos-a-prefeito-falam-sobre-a-saude-municipal/ 
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Paulínia), manutenção de prédios públicos e relação com os servidores públicos foram os 

assuntos mais falados pelos concorrentes. 

No encontro, os candidatos tiveram a oportunidade de falar sobre a importância do 

Conselho de Saúde para o município e as ferramentas que poderiam ser agregadas para 

auxiliar nos trabalhos de fiscalização do grupo. 

Ao final, cada candidato teve a palavra livre para suas considerações e agradecimentos. 

O encontro foi transmitido pelas redes sociais. Clique no link e confira: 

https://www.facebook.com/StartupKontainner/videos/2946117332280209/ 

População e correligionários presentes no debate 
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DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ DEBATE DO CONSELHO DE SAÚDE 
PÁGINA: 3 (COM CHAMADA NA CAPA) 
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DATA: 14/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO 
PÁGINA: A6 
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DATA: 13/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: JUSTIÇA DEFERE 5 CHAPAS  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/13/justica-eleitoral-defere-cinco-chapas-
para-eleicao-fora-de-epoca/ 

 

 

 
 

 

Justiça eleitoral defere cinco chapas 
para eleição fora de época 
 
Estão liberadas as candidaturas do PRTB, PSL, PSC, PT e PSOL; as demais ainda 
aguardam julgamento de pedidos impugnações 

13 ago 2019 – 11h47 

 

Vota na eleição suplementar quem tirou ou transferiu título de eleitor em Paulínia até 3 de abril (Foto: Agência Brasil) 

 
A juíza eleitoral de Paulínia, Marta Brandão Pistelli, deferiu nesta segunda-feira (11) o registro 
das chapas do PRTB, PSL, PSC, PT e PSOL para concorrerem à eleição suplementar de 1º de 
setembro. As demais candidaturas do PSDB, DC, MDB e PPS enfrentam pedidos de 
impugnações que deverão ser julgados ainda nesta semana. 
 
Estão com os registros liberados os candidatos a prefeito Ângela Duarte e a vice Paula 
Benites, ambas do PRTB; Capitão Cambuí e Júlio César Peluque, PSL; Coronel Furtado (PSC) e 
Kieson Prado (PMB); Custódio Campos e Jucimara Sousa, os dois do PT; e Marcelo Barros e 
Rose Abreu, PSOL. 
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As chapas que aguardam julgamento por causa de pedido de impugnações são as dos 
candidatos a prefeito Du Cazellato (PSDB) e vice Sargento Camargo (PL); Loira (DC) e Palito 
(PROS); Nani Moura (MDB) e Cícero Brito (PTB); e Tuta Bosco (PPS) e Gustavo Yatecola (PSD). 
A eleição suplementar na cidade será realizada para um mandato-tampão até o dia 31 de 
dezembro de 2020. Ela vai ocorrer por causa da cassação do prefeito Dixon Carvalho (PP) e 
de seu vice Sandro Caprino (PRB) por abuso de poder econômico nas eleições municipais de 
2016. Desde novembro do ano passado, Paulínia é comandada por prefeitos interinos. 
 
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), a realização da eleição fora de época em 
Paulínia terá um custo previsto de R$ 133.213,09. Poderão votar os eleitores que realizaram 
transferência, bem como alistamento eleitoral, até o dia 3 de abril deste ano. O Cartório 
Eleitoral de Paulínia ainda não informou qual o número desse colégio eleitoral nem quantos 
eleitores deverão ficar de fora da escolha de prefeito e vice em 1º de setembro. 
 
Saiba mais dos candidatos com registros liberados 

 
– Ângela Duarte e Paula Benites 
 Propostas de campanha 
 Declaração de bens 

 
– Capitão Cambuí e Júlio César Peluque 
 Propostas de campanha 
 Declaração de bens 

 
– Coronel Furtado e Kieson Prado 
 Propostas de campanha 
 Declaração de bens 

 
– Custódio Campos e Jucimara Sousa 
 Propostas de campanha 
 Declaração de bens 

 
Marcelo Barros e Rose Abreu 
 Propostas de campanha 
 Declaração de bens 
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DATA: 14/8/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ DECISÃO JUDICIAL 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2404 

 

 
 
 
 

Justiça decide que intervenção no 
PSDB de Paulínia foi ilegal 
 

Da Redação - 14/08/2019 18:08:34 

 

TRE-SP também deve decidir sobre intervenção do PSDB estadual no municipal de Paulínia 
 

Segundo a juíza eleitoral da cidade, o Diretório Estadual do partido alterou resolução 
“para obter vantagem processual indevida” 
 
Nesta terça-feira (14), a juíza eleitoral de Paulínia, Marta Brandão 
Pistelli, decidiu pela ilegalidade da intervenção do Diretório Estadual do 
PSDB no Diretório Municipal do partido, dia 25 do mês passado, quando 
uma comissão interventora assumiu o comando da legenda na cidade.  
 
No dia seguinte à intervenção, o juiz eleitoral-substituto Bruno Luiz 
Cassiolato suspendeu o ato do diretório estadual e autorizou o municipal 
a realizar a convenção que definiu Du Cazellato e Sargento 
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Camargo como os candidatos tucanos a prefeito e vice-prefeito, 
respectivamente. 
 
Na contestação apresentada à Justiça Eleitoral, a comissão interventora 
alegou que os candidatos escolhidos na convenção do dia 26 de julho 
não passaram pelo crivo do diretório estadual, como determina o artigo 
1º da Resolução 03/2019, baixada pelo PSDB estadual dia 22 de 
julho: “De acordo com a Lei 9504/97 em seu artigo 7º, incisos 2 e 4, 
fica sujeita à executiva estadual do PSDB-SP a aprovação de pré-
candidatos a prefeito nos municípios maiores de 70 mil 
eleitores”. Inicialmente, a exigência da portaria era para cidades com 
mais de 100 mil habitantes. 
 
Segundo a magistrada, a alteração feita na redação do artigo 1º da 
resolução foi proposital. “No que respeita à Resolução DESP 03/2019 
citada na peça defensiva, inicialmente é de rigor deixar destacada a 
evidente má-fé dos requeridos, ao citar que nos municípios com mais de 
100 mil habitantes a executiva estadual deve aprovar os pré-candidatos 
a prefeito, circunstância esta que justificaria, segundo seu argumento, 
a intervenção ora impugnada”, disse Pistelli, e seguiu: “O que dita a 
referida norma (Resolução CEESP 03/2019), consultada por esta 
magistrada no site da agremiação () é que a nova regra (aprovação do 
nome do pré-candidato pelo Diretório Estadual) se destina aos 
municípios com mais de 70 mil eleitores". A juíza ainda 
acrescentou: “Vale dizer, os requeridos, intencionalmente, alteraram a 
redação do artigo 1º da Resolução CEESP 03/2019 para obter vantagem 
processual indevida”. 
 
Ao reconhecer a ilegalidade da intervenção decretada pelo Diretório 
Estadual do PSDB, a juíza determinou “o retorno dos integrantes da 
Comissão Executiva Municipal aos cargos anteriormente ocupados” e 
julgou o processo extinto. 
 
O Correio pediu e aguarda o posicionamento do PSDB estadual sobre a 
decisão da Justiça Eleitoral da cidade.  O caso também aguarda decisão 
do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde tramita um mandado 
de segurança (MS) impetrado pelo diretório estadual com o objetivo de 
validar a intervenção. 
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DATA: 14/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: CARTEIRA DO TRABALHO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/14/emissao-de-carteira-do-trabalho-volta-
a-ser-feita-em-paulinia/ 

 
 
 
 
 

Emissão de Carteira do Trabalho 
volta a ser feita em Paulínia 
 

Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no prédio da Prefeitura; 
convênio com Ministério do Trabalho foi refeito 

14 ago 2019 – 15h27 

 

Documento é responsável por registrar a vida profissional do trabalhador durante sua carreira (Foto: Divulgação) 

 
Oposto de emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social foi 
reaberto na Prefeitura de Paulínia. A partir de agora, o paulinense não 
precisará mais ir até Campinas para tirar a “Profissional”. O atendimento 
é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no Paço Municipal 
“Palácio Cidade Feliz”. 
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Segundo a Prefeitura, o serviço foi suspenso em junho de 2018 com o 
fim do convênio com o Ministério do Trabalho para a emissão de 
Carteiras de Trabalho. O governo interino agora renovou a parceria.  
“O que permite esse serviço e mais facilidade ao paulinense que pode 
tirar o documento na cidade”, disse o responsável pelo serviço e 
secretário do Serviço de Junta Militar, André Ferro. 
 
Ferro contou que a equipe é treinada e a carteira fica pronta na hora. 
Antes da suspensão do serviço, o setor chegava a emitir em média cerca 
de 250 carteiras profissionais por mês, ou pouco mais de 10 
“Profissionais” por dia. Com a reabertura do posto, a capacidade diária 
será de 30 a 40 emissões do documento responsável por registrar toda 
a vida profissional do trabalhador. 
 
Para a emissão da primeira Carteira Profissional, a pessoa precisa ir até 
ao posto de emissão, que funciona anexo à Junta de Serviço Militar, no 
prédio da Prefeitura, com RG e CPF e uma foto 3×4 recente. Para a 2ª 
via ou continuação, deve levar os documentos pessoais, foto, e a 
“Profissional” antiga ou documento que comprove numeração dela. O 
telefone para mais informações é o (19) 3874-5790. 
 
 
 
 
     * MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
   Após um ano, prefeitura de Paulínia reabre posto que  
    emite Carteira de Trabalho 
 

      DATA: 16/8/2019 | VEÍCULO: G1/ EPTV | | PÁGINA: 
      https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/08/16/apos-um-ano-prefeitura-de- 
      paulinia-reabre-posto-que-emite-carteira-de-trabalho.ghtml   
 
 

      Prefeitura volta a emitir Carteiras de Trabalho 

       DATA: 14/8/2019 | VEÍCULO: ZATUM | | PÁGINA:   
      https://www.zatum.com.br/noticia/440/prefeitura-volta-a-emitir-carteiras-de-trabalho 
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Servidores Públicos e aposentados da 
Pauliprev recebem antecipação do 13º salário 

11:45 

 

A Prefeitura de Paulínia através da Secretaria de Recursos Humanos decidiu na 

última quarta-Feira (7/8) pela antecipação da primeira parcela do 13º salário dos 

servidores públicos municipais, os servidores irão receber o adiantamento no dia 

23 de agosto. Além dos servidores públicos os servidores aposentados pela 

Pauliprev também receberão a antecipação da primeira parcela do 13º salário no 

dia 23 de agosto em concordância com a SMRH. 

 

A Prefeitura não informou os valores totais que serão gastos com a primeira 

parcela do 13º salário. 

 
 
 
 
 

DATA: 14/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: SERVIDORES/ 13º SALÁRIO 
PÁGINA: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/08/servidores-publicos-e-aposentados-da.html 
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DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDORES/ PCCV 
PÁGINA: 8  
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Hospital de Paulínia denuncia fechamento do Centro Cirúrgico 
Ortopédico; caso é levado à polícia 
Motivo é a falta de materiais para as cirurgias. Prefeitura nega falta de 
atendimento e anuncia sindicância. 
Por EPTV 1 

09/08/2019 12h38  Atualizado há 3 dias 
 

--:--/--:-- 

 

Centro Cirúrgico de Ortopedia é fechado por falta de materiais em Paulínia 

A diretoria do Hospital Municipal de Paulínia (SP) denunciou, nesta sexta-feira 
(9), o fechamento do Centro Cirúrgico Ortopédico pela falta de materiais, como 
próteses, placas, parafusos e fios. A interrupção ocorreu no dia 2 de agosto, e o 
caso foi registrado na Polícia Civil no início da noite de quinta-feira (8). 
A Prefeitura nega paralisação de atendimentos e informou a abertura de uma 
sindicância da Secretaria de Saúde (Veja o que a Prefeitura diz no fim desta 
reportagem) para avaliar o caso. 
De acordo com o diretor clínico do hospital, Gustavo Adolfo Lopes Vulcano, o 
caso também foi relatado ao Conselho Regional de Medicina (Cremesp) e ao 
Ministério Público. Vulcano disse em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, 
que o caso se arrasta desde abril. 
Ainda segundo ele, as cirurgias eletivas estão suspensas e serão reagendadas. 
Os casos mais simples seguem sendo atendidos. 
 

DATA: 9/8/2019  
VEÍCULO: EPTV | ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/08/09/hospital-de-paulinia-
denuncia-fechamento-do-centro-cirurgico-ortopedico-caso-e-levado-a-policia.ghtml 
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Hospital Municipal de Paulínia — Foto: Reprodução / EPTV 

O que diz a Prefeitura 
A Secretaria de Saúde de Paulínia se manifestou por meio de nota à imprensa 
no final da manhã desta sexta-feira (9). A Prefeitura disse no documento “ que 
não houve paralisação dos atendimentos de traumatologia. Acontece que a falta 
de materiais citada é decorrente de problemas na elaboração dos documentos 
que deveriam ser feitos pela equipe técnica especializada. Contudo, mesmo com 
esses problemas, os casos continuam sendo atendidos através de 
regulamentação do Cross (Central de Regulação de Serviço de Saúde), que 
permite o encaminhamento para hospitais da região sem caso de emergência”, 
diz o texto. 
Na nota, o secretário de Saúde de Paulínia, Luís Carlos Casarin, aponta que o 
processo de compra de materiais é feito depois de conclusão do Termo de 
Referência, um documento técnico específico, elaborado por especialistas da 
área e, de acordo com ele, estes documentos continham erros importantes, 
sendo necessário parar o processo até os erros serem corrigidos no menor 
tempo possível. 
Em entrevista ao EPTV 1, o secretário de Saúde ressaltou que o Centro 
Cirúrgico do Hospital Municipal não está fechado. "Algumas cirurgias 
específicas, que dependem desses materiais específicos na área de 
traumatologia[....], estão sendo transferidas para outros hospitais", disse o 
secretário. O abastecimento dos materiais deve ser normalizado em 30 dias. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Em Paulínia, Pronto Socorro Ortopédico é fechado por falta de materiais 
DATA: 9/8/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/em-paulinia-pronto-socorro-ortopedico-e-fechado-por-falta-de-
materiais/ 
 

Cirurgias ortopédicas são suspensas em Paulínia 
DATA: 9/8/2019 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS  |  PÁGINA:  

www.portalcbncampinas.com.br/2019/08/sem-materiais-cirurgias-ortopedicas-sao-suspensas-em-

paulinia/ 
 

Setor de cirurgia ortopédica é fechado por falta de materiais 

DATA: 9/8/2019 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1439961,setor+de+cirurgia+ortopedica
+e+fechado+por+falta+de+materiais.aspx 

 

Unidade de cirurgia ortopédica do Hospital Municipal é fechada por falta 
de materiais 

DATA: 12/8/2019 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  

https://tribunapaulinia.com.br/unidade-de-cirurgia-ortopedica-do-hospital-municipal-e-fechada-
por-falta-de-materiais/ 
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DATA: 10/8/2019  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PÁGINA: 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  32 

  

  

DATA: 9/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/09/justica-manda-afastar-secretario-de-
governo-interino-pela-terceira-vez/ 

 
 

 
 

Justiça manda afastar secretário de 
governo interino pela terceira vez 
 
Fábio José Martins deve deixar a Secretaria de Administração; ele também está 
proibido de entrar no Paço e ser nomeado para outro cargo 

9 ago 2019 – 21h01 

 

Advogado Fábio José Martins está proibido pela Justiça de entrar no Paço Municipal (Foto: Divulgação)  

A Justiça local mandou afastar pela terceira vez no ano o advogado Fábio José Martins do governo 
provisório da Prefeitura de Paulínia. Para o juiz Carlos Eduardo Mendes, o então secretário municipal 
de Administração segue mantendo controle sobre a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, o que 
contraria determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) no sentido de que deva ser 
indicado procurador municipal de carreira para essa atuação. 

A decisão de Mendes saiu no último dia 6. “Pelo exposto, dou provimento ao pedido de fls. 939/943 
no sentido do afastamento liminar do Sr. Dr. Fábio José Martins do cargo de Secretário Municipal de 
Administração de Paulínia, proibindo seu ingresso aos gabinetes da Prefeitura de Paulínia, e vedando 
ao Município de Paulínia nomeá-lo para ocupação de qualquer outro cargo em comissão ou político, 
nos termos do artigo 300 do CPC c/c artigo 20 da Lei nº 8.429/1992”, sentenciou o juiz. 

O governo interino foi procurado pela reportagem, mas até a publicação do texto não havia respondido 
se Martins já tinha sido afastado do cargo, se recorrerá da decisão de Mendes para manter o advogado 
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em sua Administração transitória nem quem eventualmente deverá assumir o comando da Secretaria 
Municipal de Administração. 

A primeira vez que Martins precisou se afastar do governo interino foi no último dia 25 de janeiro por 
recomendação do Ministério Público. Ele havia sido nomeado secretário municipal dos Negócios 
Jurídicos, mas não poderia ocupar o cargo porque não é procurador concursado do Município. 

Desde então, o governo nomeou interinamente o servidor concursado Ademar Silveira Palma Junior, 
procurador municipal, para o cargo de secretário da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. Em 
seguida à exoneração do cargo de secretário municipal, Martins foi nomeado pelo governo interino 
Assessor Especial de Políticas Públicas I, junto à Secretaria de Chefia do Gabinete do Prefeito. 

Mas uma ação movida pelo Ministério Público de improbidade administrativa contra o chefe interino 
do Paço Municipal “Palácio Cidade Feliz” pelas nomeações na Secretaria de Negócios Jurídicos de 
Martins e de Neusa Romera Batida Marques, para a chefia de gabinete da pasta, custou novamente os 
cargos dos dois comissionados, no último dia 7 de março. 

No dia 11 de abril, Martins voltou para o governo interino, agora, no comando da Secretaria Municipal 
de Administração. “No entanto, afiguram-se indícios de que o mesmo permanece exercendo controle 
sobre a Secretaria de Negócios Jurídicos, sobrepondo seu entendimento sobre o Dr. Ademar Silva 
Palma Junior”, descreveu Mendes em sua decisão de terça-feira (6) sobre afastamento do advogado. 

Martins fazia parte do quadro de advogados, juntamente com Claudio Nava, na ação que foi ao 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e colocou Loira (DC) provisoriamente na cadeira 
de prefeito interino no lugar de Du Cazellato (PSDB), após uma série de confusões e até o registro de 
ocorrência policial na Delegacia. 

Martins não é o único secretário do governo interino que está impedido de entrar no Paço Municipal. 
O então o secretário da Prefeitura de Desenvolvimento Econômico, Elizaman Jesus Lopes, o Carioca, 
foi afastado pela Justiça no último dia 3 de junho. Carioca foi preso no último dia 15 durante a 
operação “Curriculum Vitae” desencadeada pelo Ministério Público e a Polícia Civil nas cidades de 
Paulínia e Cosmópolis. Ele foi exonerado e chegou a ser reconduzido ao cargo assim que deixou a 
prisão. 

Antes, no dia 20 de março, o então secretário municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente (Seddema), Márcio Rosa Santos, foi exonerado do cargo. Também uma determinação 
judicial obrigou o governo interino a exonerar seu homem de confiança por causa de uso de suposto 
diploma falso. 
 

As baixas 
 Secretário municipal de Administração, Fábio José Martins; 
 Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Elizaman de Jesus Lopes; 
 Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Yasmin Oliveira da Silva; 
 Secretário municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, Paulo Eduardo Navarro; 
 Secretário municipal de Administração, Washington Carlos Ribeiro Soares; 
 Secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Marshal de Souza Lucizano; 
 Secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Márcio Rosa Santos; 
 Secretário municipal dos Negócios Jurídicos, Fábio José Martins; e 
 Secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, José Marcelo Inácio. 
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DATA: 10/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
PÁGINA: A6  

Os titulares 
 Secretário Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, Paulo Eduardo Navarro; 
 Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ademir da Silva; 
 Secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Leonardo Viu Torres; 
 Secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Miroslava Liliane Franklin da 

Cunha; 
 Secretária municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Débora Cristina 

de Jesus Mileo; 
 Secretário municipal de Esportes, Jean Cesar Fulgêncio Ferreira; 
 Secretário municipal de Saúde, Luís Carlos Casarin; 
 Secretário municipal de Recursos Humanos, Cleide de Andrade; 
 Secretário municipal de Habitação, Antonio Rubens Toreti; 
 Secretária municipal de Cultura, Malba Virgínia Aragão; 
 Secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Maike Samuel de Souza; 
 Secretário municipal de Educação, Wislaldo Queiroz de Souza; 
 Secretário municipal de Turismo e Eventos, Marcelo Aguiar da Silva; 
 Secretário municipal de Governo, Carlos Alberto Coelho, o Grilo; 
 Secretário municipal de Planejamento e Controle Urbano, Agnaldo Campos; 
 Secretário municipal de Segurança, Cicero Luiz de Brito; 
 Secretário Municipal de Finanças, Nilson Bonome; e 
 Secretário municipal de Transportes, Laércio Aparecido Giampaoli. 

 
Secretaria sem titular na pasta 

 Secretario Municipal de Administração; 
 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, ocupada interinamente por Ademar Silveira 

Palma Junior; e 
 Secretaria Municipal dos Negócios da Receita, ocupada interinamente José Luiz da Silva 

da Braga. 
 
 
 
          * MAIS SOBRE O ASSUNTO 
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DATA: 10/8/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: TRÂNSITO/ MORTE NA ZEFERINO VAZ  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/10/zeferino-vaz-registra-a-quarta-morte-na-
regiao-em-20-dias/paulinia/ 

 
 

 
 

Zeferino Vaz registra a quarta  
morte na região em 20 dias 
 
Neste sábado, aposentado de 74 anos acabou atropelado e morto ao tentar 
atravessar a rodovia perto do Posto Laranjão, em Paulínia 

10 ago 2019 – 12h19 

 
Rota das Bandeiras e Polícia Rodoviária prestam atendimento a Lauro, no destaque (Foto: Divulgação) 
 
A Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) registrou na manhã deste sábado (10) a quarta morte em 
decorrência de acidentes de trânsito no trecho que corta a região no período de 20 dias. Desta vez o 
aposentado Lauro Ribeiro, de 74 anos, morreu atropelado ao tentar atravessar a pista perto do Posto 
Laranjão, no bairro Santa Terezinha. 
 
Lauro, como era conhecido, foi atropelado por um carro de passeio, um VW/UP, que não conseguiu 
parar a tempo nem desviar da vítima. O aposentado já trabalhou na Prefeitura de Paulínia e morava no 
bairro Santa Terezinha. A Polícia Rodoviária e o resgate da concessionária Rota das Bandeiras, que 
administra o corredor Dom Pedro de rodovias, que inclui a Zeferino Vaz, prestaram atendimento ao 
homem, que morreu no local. 
 
No último dia 5, houve outro atropelamento com morte perto do bairro Betel. Já no dia 31 passado, 
um jovem de 25 anos morreu, na altura de Cosmópolis ao bater o carro na traseira de um caminhão. A 
onda de mortes na Zeferino Vaz teve início no dia 22 de julho deste ano, quando uma jovem morreu 
atropelada por uma ambulância da Prefeitura de Artur Nogueira.
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DATA: 16/8/2019 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  | ASSUNTO: TRÂNSITO  | PÁGINA: 5 E CAPA (MANCHETE)  
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DATA: 
15/8/2019 
VEÍCULO: 
CORREIO 
POPULAR 
ASSUNTO: 
MEIO 
AMBIENTE 
PÁGINA:  
A6  
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DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ CONTRATO/ TRANSPORTE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/16/contrato-do-transporte-escolar-e-
prorrogado-por-r-29-milhoes/gratuito/ 

 
 
 

 

 

Contrato do transporte escolar é 
prorrogado por R$ 29 milhões 
 

Governo interino decidiu manter por mais seis meses Sancetur, Smile e 
Viação Flama na prestação do serviço a alunos da rede municipal 

16 ago 2019 – 8h55 

 

Ônibus do transporte escolar leva estudantes da rede municipal de ensino de Paulínia  
(Foto: Divulgação) 

O governo interino de Paulínia prorrogou por mais seis meses o contrato 
do transporte escolar com três empresas no valor total de cerca de R$ 29 
milhões. Elas são responsáveis por transportar alunos da rede municipal 
de ensino dentro da cidade. 

O contrato de maior valor que foi prorrogado é com a Sancetur – Santa 
Cecília Turismo Ltda.  

Confira os números: 
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– Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda. 

 Valor: R$ 16.007.594,03 (dezesseis milhões e sete mil quinhentos e 
noventa e quatro reais e três centavos). 

 Período: seis meses. 

– Smile Transportes e Turismo Ltda 

 Valor: R$ 4.379.135,78 (quatro milhões trezentos e setenta e nove 
mil cento e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos). 

 Período: seis meses. 

– Viação Flama Transportes, Turismo e Locação Ltda 

 Valor: R$ 8.438.756,03 (oito milhões quatrocentos e trinta e oito 
mil setecentos e cinquenta e seis reais e três centavos). 

 Período: seis meses. 

A Flama, do Grupo Passaredo, é ainda a empresa responsável 
pelo transporte público coletivo de passageiros na cidade, igualmente, 
por meio de contrato emergencial. 

A Smile também faz o fretamento universitário oferecido pela Prefeitura a 
alunos que estudam em municípios localizados em um raio de 80 
quilômetros de distância de Paulínia. Esse contrato foi prorrogado 
emergencialmente até abril de 2020 com aditamento de preço de 25%. 

No Extrato de Dispensa de Licitação, publicado na edição desta quinta-
feira (15) do Semanário Oficial de Paulínia, o governo interino determina 
a imediata abertura de licitação para a contratação dos serviços de 
transporte escolar no município. Ele não informou o número de alunos 
transportados pelas empresas. 

A concorrência pública do transporte escolar utilizará o termo de 
referência disponível na Secretaria Municipal de Transportes até que seja 
concluído o estudo que é feito pela empresa IPK para consultoria 
especializada em elaboração e definição de rotas, com origem e destino, 
para transporte escolar. 
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DATA: 12/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: SEGURANÇA/ DROGAS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/12/policia-de-americana-fecha-laboratorio-de-
refino-de-cocaina-em-paulinia/ 

 
 
 

 
Polícia de Americana fecha laboratório 
de refino de cocaína em Paulínia 
 

Investigadores apreenderam droga, produtos químicos, embalagens, entre outros 
materiais, em casa no Bom Retiro, nesta segunda-feira 

12 ago 2019 – 21h49 

 

Material apreendido dentro de casa durante operação policial no Bom Retiro (Foto: Divulgação)  

 
Investigadores da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana estouraram um laboratório 
de refino de cocaína que funcionava em uma casa no Parque Bom Retiro, em Paulínia. A ação 
ocorreu na tarde desta segunda-feira (12). Ninguém foi preso. 
 
Os policiais de Americana chegaram ao local, na Rua Benedicto Coelho, depois de receber 
denúncias anônimas de que na residência funcionava um laboratório para o refino da droga 
na cidade. Na casa, os investigadores apreenderam: 4,7kg de cocaína; 15 vidros de cloridrato 
de lidocaína; três vidros de éter; seis vidros de acetona; 2,4kg de produto químico; 4 mil pinos 
vazios; peneiras; liquidificadores; balança; entre outros objetos. 
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De acordo com a polícia, o morador da casa foi identificado, mas não localizado durante a 
operação policial. Ele segue procurado pela polícia. O caso acabou registrado na Central de 
Polícia Judiciária de Americana. 
 
 
 

 

   * MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
 

   Polícia Civil apreende cocaína em refinaria de droga de Paulínia     

    DATA: 13/8/2019 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS  |  PÁGINA:  
    https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/08/policia-civil-apreende-cocaina-em-refinaria-de-droga- 
    de-paulinia/ 

 

   Polícia Civil encontra refinaria de droga em Paulínia e apreende 4,7 kg de  

   cocaína 
    DATA: 12/8/2019 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  

    https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/08/12/policia-civil-encontra-refinaria-de-droga- 

    em-paulinia-e-apreende-47-kg-de-cocaina.ghtml 
 

   Polícia apreende 4 quilos de cocaína em Paulínia 

    DATA: 13/8/2019 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
    https://tododia.com.br/policia/policia-apreende-47-quilos-de-cocaina-em-paulinia/ 
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DATA: 16/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: TRÂNSITO/ DECISÃO JUDICIAL | PÁGINA: CAPA E A4 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 8 a 15/8/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara de Paulínia sedia debate com os candidatos a prefeito  
15 de agosto de 2019  

A Câmara Municipal sediou nesta quarta-feira (14/8) o primeiro debate entre os candidatos a prefeito 
de Paulínia. Para tanto, o Conselho Municipal de Saúde convidou os candidatos à prefeitura de 
Paulínia a apresentarem suas propostas para a área da saúde. O evento foi organizado pelo Conselho 
de Saúde e os candidatos participantes foram […] 
 

 

Manutenção em academias ao ar livre é proposta por Flávio Xavier  
15 de agosto de 2019  

As academias ao ar livre são um importante espaço de lazer, de promoção de saúde e de bem-estar 
para os moderadores de Paulínia, na avaliação do vereador Flávio Xavier (DC). Ele avalia, porém, 
que o uso frequente e também atos de vandalismo fazem com que muitos aparelhos quebrem, fiquem 
deteriorados ou percam partes importantes, deixando o uso prejudicado […] 
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Vereadores jovens de Paulínia visitam Assembleia Legislativa do Estado  
14 de agosto de 2019  

Estudantes de seis escolas paulinenses estiveram nesta terça-feira (13/8) na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, para compreender o papel do Poder Legislativo e o trabalho dos deputados estaduais. 
Os alunos fazem parte da Câmara Jovem de Paulínia, composta por 15 vereadores jovens […] 

 

Após indicação do vereador José Soares, carretas odontológicas percorrem 
bairros de Paulínia  
14 de agosto de 2019  

A Indicação nº 798/2019 do vereador José Soares (PRB) foi atendida pela Administração Municipal, 
que já disponibiliza Carretas itinerantes odontológicas devidamente aparelhadas para atendimento 
odontológico aos munícipes de Paulínia que estavam na lista espera há anos. […] 

 

Lei define que todos os assentos de ônibus são preferenciais  
13 de agosto de 2019  

Uma nova lei municipal torna obrigatório que os assentos do transporte coletivo tenham como 
prioridade grávidas, mulheres com criança de colo, idosos (a partir dos 60 anos) e pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. Somente na ausência de usuários preferenciais os assentos são 
livres para uso dos demais passageiros. A regra está na Lei 3.713/2019 […] 
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Vereador Luciano Ramalho indica a criação da Escola de Artes da Terceira 
Idade no município  
8 de agosto de 2019  

O vereador Professor Luciano Ramalho (Progressistas) apontou, durante a 14º sessão ordinária (6/8), 
que o crescimento populacional da terceira idade em Paulínia é fato comprovado, tornando-se um 
desafio para os governantes, pois o envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo […] 

 

Reativação dos Jogos Escolares é um pedido do vereador Marcelo D2 ao 
Executivo  
8 de agosto de 2019  

A Câmara de Vereadores de Paulínia aprovou por unanimidade na sessão da terça-feira (6/8), a 
Indicação nº 796/2019, do vereador Marcelo Ferraz, o Marcelo D2 (PROS), que solicita a realização 
dos Jogos Escolares do município, envolvendo alunos das escolas municipais, estaduais e 
particulares. O vereador destacou que a prática de esportes no município é importante […] 

 


