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DATA: 11/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA/SESSÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-analisam-projeto-que-cria-1000-vagas-de-estagio-na-
administracao-municipal/ 

 

Vereadores analisam projeto que cria 1000 vagas de 
estágio na Administração Municipal 
Por Redação - 11 de novembro de 2019 
 

Em primeira discussão e votação, os vereadores de Paulínia analisam nesta terça-feira 

(12/11), a partir das 18h30, o Projeto de Lei 53/19, que cria 1.000 (mil) vagas de estágio 

na Administração Pública Municipal para estudantes matriculados em escolas de nível 

superior. A proposta é do Executivo e foi protocolado no 1° de agosto pelo ex-prefeito 
interino Antônio Miguel Ferrai, o Loira (DC), atual presidente do Legislativo Paulinense. 

Na sessão desta terça-feira (12) os vereadores votam quatro projetos de lei enviados pelo 

Executivo. Entre os projetos, o 52/2019, reduzir de 3 para 2 salários mínimos as famílias 
contempladas com o Programa de Ação Social (PAS). Já o projeto 47/2019, cria o Fundo 

Municipal dos Direitos da Mulher. Além destes, 38 requerimentos (cobrança de informações 

ou medidas à Prefeitura e a outros órgãos), 60 indicações, 5 moções e 3 requerimentos de 

pesar também entram em votação. 

O projeto 53/2019 prevê pagamento de R$ 998,00 para 500 estudantes em estágio 

obrigatório como bolsa mensal, para uma jornada semanal de 30 horas, dividida 

igualmente entre os dias da semana, de segunda a sexta-feira, auxílio transporte no valor 
de R$ 44,00 e seguro obrigatório contra acidentes pessoais. 

Já para o estágio não obrigatório, também serão ofertados 500 vagas disponíveis, com 

carga horária de 20 horas semanais, sem renumeração ou contraprestação compulsória por 

parte do Município, nem tampouco o fornecimento de auxílio transporte, incluindo apenas o 

seguro obrigatório contra acidentes pessoais. 

Haverá transmissão ao vivo da 21ª Sessão Ordinária no site da Câmara, no perfil 
institucional do Facebook e também no canal do Legislativo no YouTube. 
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DATA: 13/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24HORAS  
ASSUNTO: SESSÃO/ CÂMARA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/13/camara-aprova-programa-de-estagio-que-cria-mil-vagas-na-
prefeitura/ 
 

[Política] 
Câmara aprova programa de estágio que cria 
mil vagas na Prefeitura 
Votação foi em primeira discussão; proposta ainda precisa passar por nova 
apreciação e pela sanção do prefeito para poder ser colocada em prática 

13 nov 2019 – 14h45 

 

 
 
Vereadores durante sessão ordinária da noite desta terça-feira em Paulínia (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram o projeto de lei que cria um programa de estágio 
com mil vagas na Prefeitura. A proposta foi apreciada durante a 21ª sessão ordinária, na 
noite desta terça-feira (12). Para ser implantada ainda precisa passar por uma segunda 
votação e do aval do prefeito Du Cazellato (PSDB). Não há data para isso. 

O projeto de lei 53/2019 foi encaminhado à Câmara Municipal pelo então prefeito interino 
Loira (DC), atualmente presidente do Legislativo paulinense. 
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O programa deverá criar até mil vagas de estágio na Administração pública municipal. A 
oportunidade abrangerá alunos das mais diversas áreas de nível superior – 500 para 
estudantes de cursos onde o estágio é obrigatório e as outras 500 para o não obrigatório. 

Para alguns casos, os selecionados terão direito a bolsa-auxílio de R$ 998; a receber 
mensalmente auxílio transporte no valor de R$ 44; e a contar com seguro obrigatório 
contra acidentes pessoais. A carga horária será de 20 ou 30 horas semanais, a ser dividida 
igualmente entre segunda e sexta-feira. 

Fundo 

Além do programa de estágio, os vereadores aprovaram outros três projetos de lei. O PL 
47/2019 “cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher”. O objetivo é captar e aplicar 
recursos financeiros para a formulação de políticas públicas para as mulheres e 
implantação de programas, desenvolvimento e manutenção das atividades relacionadas 
aos direitos delas, enfrentamento à violência contra o sexo feminino e o empoderamento 
da população feminina. 

Já o PL 52/2019 visa alterar o Inciso III do Artigo 26 da Lei Municipal 3077/2010, na qual 
os beneficiados do Renda Família deverão ter como um dos requisitos para entrar no 
programa renda familiar de até dois salários mínimos. Atualmente, a exigência é de renda 
familiar inferior a três salários mínimos. O terceiro projeto aprovado dá o nome do ex-
vereador Gentil Canhestro de Oliveira (1989 a 1992) à Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Monte Alegre. 

Requerimentos 

O vereadores apresentaram na 21ª sessão ordinária 61 Indicações e tiveram aprovados 
36 Requerimentos (cobrança de informações ou medidas à Prefeitura e a outros órgãos), 
além de cinco moções e três requerimentos de pesar. 

Durante a sessão, o vereador Manoel Filhos da Fruta (PCdoB) usou a tribuna para falar 
em tom de desabafo sobre sua absolvição por unanimidade no processo que era acusado 
de captação ilícita de recursos para fins eleitorais. O caso foi julgado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) que inocentou definitivamente o parlamentar. 
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DATA: 13/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE  
ASSUNTO: CÂMARA 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/11/camara-aprova-programa-de-estagio-que.html 
 
Câmara aprova programa de estágio que cria mil 
vagas e Fundo dos direitos da mulher 

 
 
 
Um programa de regulamentação de estágio na Prefeitura de Paulínia foi aprovado durante a 21ª Sessão Ordinária 
realizada na noite de ontem, terça-feira (12/11) em primeira discussão (quanto a legalidade). Outros três Projetos de 
Lei (PL’s) também foram votados pelos vereadores. 
 
O Projeto de Lei 53/2019, de autoria do Executivo deverá criar até mil vagas de estágio na Administração Pública 
Municipal. A oportunidade abrangerá alunos das mais diversas áreas de nível superior, sendo 500 para estudantes 
de cursos onde o estágio é obrigatório e as outras 500 para o não obrigatório. 
 

 

Para as vagas de estágio não obrigatório, o programa prevê uma bolsa mensal no valor de R$ 998. Para essa 

categoria, os contemplados deverão cumprir uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, a ser dividida 

igualmente entre os dias da semana, de segunda a sexta-feira, auxílio transporte no valor de R$ 44,00 e seguro 

obrigatório contra acidentes pessoais. Enquanto os contemplados no estágio obrigatório deverão cumprir uma 

jornada de trabalho de 20 horas semanais, a ser dividida igualmente entre os dias da semana, de segunda a sexta-

feira e seguro obrigatório contra acidentes pessoais. 

 

O PL 47/2019, “cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher”. O projeto tem como objetivo a captação e 

aplicação de recursos financeiros, que deverão ser utilizados na formulação de políticas públicas para as mulheres, 

além da implantação de programas, desenvolvimento e manutenção das atividades relacionadas aos seus direitos, 

enfrentamento à violência contra o sexo feminino e o empoderamento da população feminina. 

 

Já o PL 52/2019 visa alterar o Inciso III do Artigo 26 da Lei Municipal 3077/2010, na qual os beneficiados do 
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Renda Família deverão contar com renda familiar de até dois salários mínimos. 

 

Enquanto o PL 702/2019 visa homenagear o ex-vereador Gentil Canhestro de Oliveira, que cumpriu mandato 

legislativo entre os anos 1989 a 1992, dando seu nome à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Monte Alegre. 

 

Durante a sessão, o vereador Manoel Filhos da Fruta (PC do B) fez uso da Tribuna onde falou em tom de desabafo 

sobre sua absolvição por unanimidade em um processo no qual o mesmo era acusado de captação ilícita de recursos 

para fins eleitorais. Na denúncia, o Ministério Público da cidade alegava ligação do parlamentar com pessoas 

vinculadas à uma organização criminosa. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral que inocentou o 

vereador, que não cabe mais recurso. 

 

Foram apresentadas ainda na 21ª Sessão, 61 Indicações de vereadores e aprovados 36 Requerimentos (cobrança de 

informações ou medidas à Prefeitura e a outros órgãos), além de 5 moções e 3 Requerimentos de Pesar. 
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DATA: 14/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
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DATA: 13/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: SESSÃO/ CÂMARA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-9-anos-programa-de-acao-social-do-municipio-deve-passar-por-revisao/ 

Após 9 anos, Programa de Ação Social do 
Município deve passar por revisão 
Por Redação - 
 13 de novembro de 2019 

 

 
 
 

Em primeira discussão (quanto à legalidade), os vereadores de Paulínia votaram nesta 

terça-feira (12/11), durante a 21ª sessão ordinária, a revisão do Programa de Ação Social 
do Município de Paulínia, o PAS, que atende, prioritariamente, as demandas sociais da 

população carente paulinense. O vereador Tiguila Paes (Cidadania) não participou da 

sessão. 

O projeto de lei 52/2019 pretende alterar o Inciso III do Artigo 26 da Lei Municipal 3.077, 

criado em 21010, que vai reduzir de 3 para 2 salários mínimos, com isso, novas famílias 
serão incluídas no programa, basta atender aos critérios estabelecidos. 

Atualmente o PAS atende 4.309 famílias/mês que recebe R$ 150/mês e mais R$ 25 para 

cada estudante até 14 anos em idade escolar, até 4 crianças por família, além do Renda da 
Família de R$ 220/mês do Renda Alimentação. O programa deve custar aos cofres públicos 

R$ 16 milhões em 2020, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Para ter direito ao Programa, é preciso que o cidadão seja residente e domiciliado na 
cidade há, no mínimo, 5 anos, comprovados, e esteja inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico), além de seguir os critérios socioeconômicos. 
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De acordo com parecer da Assistência Social, amparar as famílias por meio de proteção 

social, assistindo prioritariamente pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, é a meta 
do programa. “O impacto será na verdade social, pois com a mesma dotação orçamentária 

anual será possível rever as famílias em atendimento e possibilitar a entrada de novas que 
aguardam como demanda reprimida”. 

Entre os objetivos do programa está: amparar as famílias, em situação de vulnerabilidade 

social, por meio da proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a 
prevenção de incidência de riscos. Além de complementar a renda, possibilitará a inserção 

dos beneficiários no mercado de trabalho, já que os cidadãos serão contemplados com 
cursos de capacitação profissional. 

O que é o Renda da Família 
O Programa Renda da Família é um programa de transferência de renda, que beneficia 
famílias em situação de vulnerabilidade social. Cada família beneficiada recebe R$ 

150,00/mês e mais R$ 25 para cada estudante até 14 anos em idade escolar com 75% de 
frequência escolar, até 4 crianças por família. 

Para ter direito, a família precisa estar cadastrada no Programa de Ação Social (PAS), 

comprovar 5 anos de moradia ininterrupta no Município de Paulínia e possuir renda familiar 

inferior a três salários mínimos. 

Entre as obrigações, caberá a família informar qualquer alteração cadastral de renda, 

mudança de endereço, estado civil, entre outros, atualizando seu prontuário, além de 

comparecer todos os anos no mês do aniversário para recadastrar e caso não compareça o 

benefício será bloqueado. 

O que o é Renda Alimentação 
O Renda Alimentação é uma complementação na aquisição de alimentos às famílias 

paulinenses beneficiadas pelo Renda Família do Programa de Ação Social (PAS), do 

Governo Municipal. 

O Renda Alimentação corresponde a R$ 220,00 mensal e beneficia famílias em situação de 

vulnerabilidade social, visando melhorar as condições de alimentação e higiene. 

A permanência no programa está condicionada à matrícula regular dos dependentes em 
idade escolar em unidades de ensino público municipal, estadual ou federal, ou em rede 
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particular com bolsa integral ou semi-integral que não ultrapasse R$ 100,00 de 

mensalidade. A frequência mínima escolar exigida é de 85%. 

O programa exige, ainda, que os integrantes da família participem dos serviços, programas 
e projetos da assistência social que integrem as capacitações e qualificações profissionais 

que serão promovidas pelo Poder Público. 
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DATA: 13/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE  
ASSUNTO: CÂMARA 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/11/vereador-defende-inicio-do-corujao-da.html 

 
Vereador defende início do Corujão da Saúde e 
programa Fila Zero em Paulínia 
 

 
 
 
 

Os programas Corujão da Saúde e Fila Zero, implantados pelo governo estadual de São Paulo, têm o objetivo de 

agilizar atendimentos e diminuir o tempo de espera por consultas especializadas, exames e cirurgias. Por isso, o 

vereador Tiguila Paes (Cidadania) cobrou que a Prefeitura traga as iniciativas à cidade. 

 

Conforme o Requerimento 672/2019, podem ser oferecidas especialidades que apresentarem demanda reprimida, 

como tomografia, ressonância, ultrassonografia e ecocardiografia, entre outros procedimentos. “Para melhorar o 

atendimento e a qualidade da saúde, é de extrema relevância a incorporação do Programa no Município”, diz o 

autor. 

 

Tiguila também solicitou ao governo municipal a criação de um aplicativo para os cidadãos poderem agendar a 

retirada de medicamentos na rede pública. E sugeriu a contratação de profissionais de intérprete de Libras (Língua 

Brasileira de Sinais) no Hospital Municipal e demais repartições públicas, para garantir direitos de pessoas que 

precisam. 

 

Outra proposta envolve a incorporação do abono dos servidores públicos: o vereador pede que a Prefeitura inclua o 

benefício no salário dos funcionários assim que atinja o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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DATA: 13/11/2019 
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: CÂMARA/ SESSÃO 
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/975/manoel-filhos-da-fruta-faz-discurso-emocionado-sobre-a-comprovacao-
de-sua-inocencia 
 
PAULÍNIA 

Manoel Filhos da Fruta faz 
discurso emocionado sobre a sua 
inocência 
Veja o vídeo com o discurso do vereador 
 
13/11/2019 07h07Atualizado há 6 horas 
Por: Zatum Notícias 
Fonte: Da Redação 
 

 
Manoel em discurso na Câmara 
 

O vereador Manoel Filhos da Fruta (PC do B) pela primeira vez fez um discurso da Tribuna 
da Câmara, na noite de terça-feira (12). Muito emocionado, o parlamentar relembrou o fato 
de ter sido inocentado, de forma unânime por sete desembargadores do TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral) de São Paulo, das acusações falsas de ter sido beneficiado por integrantes 
de uma facção criminosa na eleição municipal de 2016.  

“Fui massacrado, pisado, as pessoas não pensaram em minha família, não pensaram na 
minha reputação.Por que isso? Por que vim do nordeste? É a minha cor? Desculpem o 
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desabafo. Agora, muitos vão ter que me engolir”, afirmou Manoel logo no início de seu 
discurso.  

Na época em que foi injustamente acusado, logo após o término da eleição de 2016, a 
história teve grande repercussão. Manoel contou que “ficou muito triste”. “Chorei por uma 
semana em minha cama”, disse.  

No entanto, ao ter a inocência comprovada por sete desembargadores, no final de outubro, a 
notícia foi publicada no jornal Estado de São Paulo,  um dos principais jornais do Brasil, o 
site G1 da Globo, rádio CBN; na EPTV, afiliada da Globo, Correio Popular, Tribuna de 
Sumaré, TodoDia, Rádio Brasil, Bandeirantes, Jornal de Paulínia, Agora Paulínia, Correio 
Paulinense, entre outras dezenas de veículos de comunicação, locais, regionais e até 
nacionais. 

No discurso, Manoel relatou que chegou em Paulínia em 2003, e no ano seguinte abriu um 
pequeno comércio, sempre cresceu em razão de seu trabalho. Em 2015, ele lembrou que foi 
convidado a disputar uma vaga na Casa de Leis. No ano seguinte, logo na primeira disputa, o 
pernambucano que adotou Paulínia como a cidade do coração conquistou uma cadeira como 
vereador.  

Manoel disse que sua família foi fundamental para que continuasse “firme”, enquanto 
aguardava o julgamento. “Peço a Deus que nenhum pai de família passe pela mesma 
situação. Sou nordestino e cheguei aqui para fazer o bem, para vencer e deixar um legado 
positivo, para todas as famílias de nossa cidade. Tudo que tenho foi conquistado com muito 
trabalho, sempre com ajuda de Deus”, afirmou Manoel Filhos da Fruta.  

Antes de concluir o discurso, Manoel disse que continuará trabalhando em prol da população, 
agora, com mais vontade e determinação e que em 2020 pretende conquistar outros objetivos, 
como ser reeleito e até conquistar a presidência da Câmara. 
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DATA: 08/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CULTURA/THEATRO MUNICIPAL 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2450 
 

Decreto de Cazellato reduz preço de locação do teatro 
municipal de Paulínia 
Da Redação 
08/11/2019 15:11:18 

 

 

Teatro foi inaugurado em 2008 e custou cerca de R$ 53 milhões aos cofres da cidade 
Dinheiro do aluguel do “Paulo Gracindo” abastece o Fundo Municipal de Cultura (FMC), 
criado para promover e apoiar a cultura paulinense 
 
Produtoras culturais pagarão R$ 1.773,00 pelo aluguel do Theatro Municipal “Paulo Gracindo”, 
que tem capacidade para 1.351 pessoas. O novo preço é menos da metade do valor – R$ 4.448,00 - 
cobrado antes de o prefeito Du Cazellato (PSDB) regulamentar, por meio do Decreto 7690/2019, 
a Lei Municipal 3592, de 23 de novembro de 2017, que trata do uso do teatro construído com cerca 
de R$ 53 milhões dos cofres públicos municipais e inaugurado em julho de 2008.  
 
O preço da locação do teatro é cobrado em UFP (Unidades Fiscal de Paulínia), cujo valor unitário 
atual é R$ 3,5192.  Antes do decreto, as produtoras pagavam 1.264 UFPs, por 18 horas de aluguel 
do “Paulo Gracindo”. Agora, pagarão 1008 UFPs (redução de 256 UFPs), que correspondem a R$ 
3.547,00, valor sobre o qual será concedido um desconto de 50%.  
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O governo tucano reduziu também a porcentagem que as produtoras deixam para o município, 
quando pagam o aluguel do teatro em cima da renda (bilheteria) dos espetáculos. “Antes a margem 
era 12% e, a partir do Decreto, o número foi reduzido para 8% podendo chegar a 4% para quem 
produz cultura”, afirmou a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal.  
 
Por meio da assessoria, Cazellato e o secretário de Cultura, Rander Augusto, comentaram o 
decreto. “Nosso desejo é incentivar quem produz cultura e permitir que todos tenham acesso ao 
teatro, principalmente quem faz isso em nossa cidade”, disse o prefeito. “Acreditamos que a 
cultura pode ser geradora de emprego em nossa cidade, além de permitir que as pessoas se 
entretenham. Essa medida vai permitir uma maior ocupação do teatro”, afirmou o secretário. 
 
FMC 
A locação do Theatro Municipal “Paulo Gracindo” é uma das fontes de recursos que abastecem 
o Fundo Municipal de Cultura (FMC), criado pela Lei Municipal 2837, de 18 de dezembro de 
2006, e que tem como uma das finalidades “estimular a produção de obras audiovisuais, de 
radiodifusão, artes cênicas, artes plásticas e criações intelectuais de modo geral, no âmbito do 
Município”. Com o decreto de Cazellato, publicado no Semanário Oficial do último dia 31, o 
FMC receberá menos dinheiro para investir na cultura local.  
 
Foto: Arquivo 
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DATA: 13/11/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ SECRETARIADO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/11/13/servidor-assume-o-comando-da-secretaria-de-negocios-da-
receita/ 
 

[Equipe] 
Servidor assume o comando da Secretaria de 
Negócios da Receita 
Auditor fiscal da Prefeitura de Paulínia José Luiz da Silva Braga foi nomeado 
secretário municipal nesta quarta-feira por Du Cazellato 

13 nov 2019 – 19h32 

 
O auditor fiscal da Prefeitura de Paulínia José Luiz da Silva Braga agora é secretário (Foto: 
Divulgação) 

O auditor fiscal da Prefeitura de Paulínia José Luiz da Silva Braga é o novo secretário 
municipal de Negócios da Receita. Ele foi nomeado nesta quarta-feira (13) pelo prefeito Du 
Cazellato (PSDB). 

Braga é o 20º secretário municipal de Du Cazellato. Agora falta apenas a escolha de 
quem comandará a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O prefeito assumiu no 
último dia 4 de outubro. 

O nomeado para a Secretaria Negócios da Receita de Paulínia é servidor municipal 
desde 2015. Braga se formou em Letras pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
e em Direito pela Universidade Salesiana Santa Terezinha, com especialização em Direito 
Tributário. 
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Ainda nesta quarta-feira (13) Du Cazellato se reuniu com seus secretários para balanço 
das ações já realizadas e alinhamento das metas para os próximos meses. Nenhum 
resultado do encontro foi divulgado. 

Confira os nomeados 

 José Luiz da Silva Braga – secretário dos Negócios da Receita; 
 Nicholas Andrews Baccarin – secretário de Finanças; 
 Antonio Carlos Amante Carreira – secretário de Transportes; 
 José Cláudio Castoldi – secretário de Habitação; 
 Toní Roberto da Silva Guimarães – secretário de Proteção e Defesa Civil; 
 Rander Augusto Andrade – secretário de Cultura; 
 Alexandro Eduardo da Silva – secretário de Segurança Púbica; 
 Danilo Barros – secretário de Governo; 
 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 
 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 
 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 
 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 
 Fábio Alves – secretário de Saúde; 
 Guilherme Mello Graça – secretário de Negócios Jurídicos; 
 José Guimarães – secretário de Recursos Humanos; 
 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 
 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 
 Meire Muller – secretária de Educação; e 
 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

Conheça as secretarias municipais ainda vagas 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 
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DATA: 13/11/2019 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK:  http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2451 
 

Hospital de Paulínia: cirurgias ortopédicas de urgência 
começaram hoje 
Da Redação 
13/11/2019 16:11:30 
 

 
 

Segundo Secretaria de Saúde, até sexta-feira mais quatro operações serão realizadas 
 
Segundo o governo do prefeito Du Cazellato (PSDB), uma força-tarefa para compra de 
materiais foi montada visando zerar a fila de espera 
 
De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Paulínia, pacientes que aguardavam por 
cirurgias ortopédicas de urgência começaram a ser operados nesta quarta-feira (13). A 
prefeitura não informou o número de cirurgias que serão realizadas hoje, mas a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) destaca que até sexta-feira (15) pelo menos mais quatro pacientes serão operados. 
 
Segundo a assessoria, quando Du Cazellato (PSDB) assumiu no mês passado “não havia nenhum 
processo de compra em andamento e num trabalho envolvendo as Secretarias de Saúde, Negócios 
Jurídicos, Administração, Finanças, Chefia de Gabinete e o prefeito municipal, iniciou-se uma 
força tarefa para compra de materiais visando atender toda a fila de espera”. 
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No último dia 16, o Correio destacou o caso do senhor Paulo Sergio Fonseca, de 65 anos, que 
estava com o fêmur fraturado, necessitando de cirurgia urgente, mas o Hospital Municipal de 
Paulínia (HMP), até então, não tinha material  básico (fio de sutura e outros materiais descartáveis) 
para realizar o procedimento. O paciente, então, entrou na Justiça e conseguiu uma liminar obrigando 
o município a realizar a operação com urgência (LEIA MAIS). O idoso foi atendido e passa bem.  
 
Foto: Arquivo  
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DATA: 14/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: 12 
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DATA: 14/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: OBRAS 
PÁGINA: 17 
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DATA: 14/11/2019 
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 4 
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DATA: 12/11/2019 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS 
ASSUNTO: CONSÓRCIO PCJ/ PAULÍNIA 
LINK: https://portalcbncampinas.com.br/2019/11/inadimplentes-paulinia-e-sumare-sao-excluidas-do-consorcio-pcj/ 
 
 

Inadimplentes, Paulínia e Sumaré são excluídas 
do Consórcio PCJ 
 
 

 
 
Os municípios de Paulínia e Sumaré serão excluídos do quadro de associados do Consórcio PCJ.  

A entidade aprovou a exclusão das cidades, uma vez que ambas somam R$ 1 milhão referentes ao 
não pagamento de mensalidades.  

Em reunião na semana passada, o Conselho de Associados do Consórcio PCJ optou pela exclusão 
dos municípios. Ambas as cidades foram procuradas, inclusive presencialmente, e foi ofertado 
parcelamento dos débitos. Sem acordo, as prefeituras serão cobradas judicialmente.  

Todos os municípios e empresas associados ao consórcio pagam mensalidade para manutenção dos 
serviços. No ano passado, o Tribunal de Contas do Estado recomendou que fosse implantado um 
regulamento de cobrança dos inadimplentes.  

Agora, Paulínia e Sumaré perdem o acesso aos serviços de assessoria e consultoria oferecidos pelo 
Consórcio PCJ, incluindo a doação de mudas e apoio em projetos de reflorestamento em matas 
ciliares.  
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DATA: 12/11/2019 
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: CONSÓRCIO PCJ/ PAULÍNIA 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/11/11/por-inadimplencia-consorcio-pcj-aprova-
exclusao-de-paulinia-e-sumare-do-quadro-de-associados.ghtml 
 

Por inadimplência, Consórcio PCJ aprova 
exclusão de Paulínia e Sumaré do quadro 
de associados 
 
Entidade afirma que cidades somam R$ 1 milhão em débitos 
não pagos e que vai acionar ambas na Justiça. 
Por G1 Campinas e Região 
 
11/11/2019 20h11  Atualizado há 16 horas 
 
 

 

Ribeirão Quilombo na região de Sumaré e Paulínia; cidades possuem dívidas com o 
Consórcio PCJ — Foto: Reprodução EPTV 

 
O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) 
aprovou a exclusão de Paulínia (SP) e Sumaré (SP) do quadro de municípios associados. 
Segundo a entidade, as duas cidades possuem, juntas, dívidas que somam R$ 1 milhão 
referentes ao não pagamento de mensalidades. 
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A exclusão foi aprovada no Conselho de Associados do Consórcio PCJ, que se 
reuniu na semana passada, e informada nesta segunda-feira (11). O consórcio 
afirma que ambas cidades foram procuradas, inclusive com visitas presenciais, 
para oferta de parcelamento dos débitos, mas não houve acordo. Além da 
exclusão, o consórcio afirma que vai cobrar as prefeituras judicialmente. 
 
A mensalidade é cobrada de todos os municípios e empresas associados ao 
consórcio e serve para manutenção dos serviços da entidade. Em 2018, sob 
recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), o consórcio 
implantou o regulamento de cobrança dos inadimplentes. 
 
Com a saída, Paulínia e Sumaré perdem o acesso aos serviços de assessoria e 
consultoria oferecidos pelo Consórcio PCJ. Dentre eles, a doação de mudas e 
apoio em projetos de reflorestamento em matas ciliares. 
 
"Os municípios perdem apoio e consultoria em projetos de sustentabilidade 
hídrica e participação e representatividade nos fóruns de debates sobre gestão 
de recursos hídricos, como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estância 
máxima de gestão da água no Brasil, no qual apenas o Consórcio PCJ faz parte 
em nome das Bacias PCJ", informou o consórcio. 
 
Paulínia deve desde 2013 
 
O consórcio informou que Paulínia é o que deve o maior valor. O município está 
inadimplente desde 2013 e Sumaré desde 2016. Os valores separados não 
foram repassados pela entidade. 
 
O G1 também questionou a mensalidade cobrada para os dois municípios. "As 
mensalidades dos municípios respeitam uma regra que levam em conta o 
número de habitantes e arrecadação", informou o consórcio. 
 
Paulínia respondeu em nota que a atual administração, que assumiu em outubro, 
"vem tomando conhecimento da dívida e tentando implementar maneiras de 
negociar com o Consórcio PCJ o parcelamento da dívida existente ou a 
execução de melhorias relacionadas ao tema no município". 
 
"O caso é acompanhado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Paulínia", completa a prefeitura. 
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Exclusão pode ser revista 
 
Segundo o consórcio, a saída dos municípios pode ser revista se ambos 
solicitarem um novo acordo de parcelamento dos débitos atrasados, além da 
retomada do pagamento das mensalidades assiduamente. 
Para isso, as prefeituras devem procurar a Secretaria Executiva do consórcio e 
reabrir a negociação. O G1 procurou as duas administrações, mas não houve 
retorno até esta publicação. 
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DATA: 14/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA 
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DATA: 14/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 3 
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DATA: 14/11/2019 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: 5 
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DATA: 12/11/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
LINK:  http://noticiasdepaulinia.com.br/unidade-do-detran-em-paulinia-reforca-a-importancia-do-uso-da-seta-para-
evitar-acidentes-no-transito/ 

Unidade do Detran em Paulínia reforça a 
importância do uso da seta para evitar acidentes no 
trânsito 
Por Redação - 12 de novembro de 2019 

 

 
Cruzamento das Avenidas Osvaldo Batista Piva, esquina com a Presidente 
Juscelino Kubitschek, no Jardim Flamboyant 

Indicar com antecedência quando for fazer qualquer movimento com o carro é 
obrigatório e essencial para a segurança no trânsito 

Todo motorista pode contribuir com a segurança no trânsito e evitar acidentes com uma 
atitude simples: dar a seta para indicar com antecedência aos demais condutores, ciclistas 

e pedestres a intenção de deslocar o veículo.  

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) ressalta que a seta deve 
ser usada sempre, seja para iniciar a marcha, realizar manobra de parada, mudança de 

direção ou de faixa de circulação. 
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Ver e ser visto é indispensável no trânsito e ajuda a preservar vidas. Ao visualizar a seta, 

os motoristas que estão atrás podem programar melhor a redução de velocidade ou 
frenagem, por exemplo, e os pedestres conseguem fazer travessias mais seguras. 

O braço também pode ser utilizado para complementar a sinalização com a seta, mas não 

pode substitui-la. O motorista que vai entrar à esquerda pode sinalizar esticando o braço 
para fora da janela; para conversões à direita, é só dobrar o braço a 90 graus e para 

indicar a redução de velocidade do veículo basta esticar o braço e movimentá-lo para cima 
e para baixo. 

Conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deixar de dar a seta é considerado 

infração grave, que gera multa de R$ 195,23 e cinco pontos na habilitação. O proprietário 

do veículo precisa ficar atento às condições do sistema de iluminação e mantê-lo sempre 

devidamente regulado, com lâmpadas em bom estado. 

Além do Detran-SP, por meio da Polícia Militar, as prefeituras e órgãos de trânsito 
rodoviários, como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) também multam o não uso da seta.
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DATA: 10/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNALIBERAL 
ASSUNTO: ORÇAMENTOS MUNICIPAIS/ RMC 
PÁGINA: 5 
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DATA: 10/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: ECONOMIA/RMC 
PÁGINA: 3 
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DATA: 10/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: ECONOMIA/RMC 
PÁGINA: 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO DA SEMANA 
 

  

DATA: 10/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: ECONOMIA/EMPREGO 
PÁGINA: 9 
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DATA: 09/11/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: 6 
 
 
 
 
 

 

 
 



RESUMO DA SEMANA 
 

 

DATA: 12/11/2019 
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 11 
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DATA: 14/11/2019 
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: REFORMA DA PREVIDÊNCIA  
PÁGINA: 10 
 

 



RESUMO DA SEMANA 
 

  

Notícias do Site Institucional 
 

DATA: 08/11 a 14/11/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 
Cidade precisa de jogos da terceira idade e capacitação de educadores, 
diz Edilsinho 
14 de novembro de 2019  

O esporte é um grande aliado para auxiliar na vida saudável dos idosos, pois proporciona amizades, alegria e mais 
disposição. É o que defende o vereador Edilsinho Rodrigues (PSDB) ao solicitar que a Prefeitura promova 
campeonato municipal de jogos da terceira idade. “Com o avanço da medicina no controle de doenças e patologias, 
a cidade […] 

 

 
Estágio na Prefeitura e Fundo Municipal dos Direitos da Mulher são 
aprovados em primeira discussão 
13 de novembro de 2019  

Um programa de regulamentação de estágio na Prefeitura de Paulínia foi aprovado durante a 21ª Sessão Ordinária 
realizada na noite de ontem, terça-feira (12/11) em primeira discussão (quanto a legalidade). Outros três Projetos de 
Lei (PL’s) também foram votados pelos vereadores. O Projeto de Lei 53/2019, de autoria do Executivo deverá criar 
até mil vagas […] 
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Flávio Xavier defende lei que permita regularizar construções 
clandestinas 
12 de novembro de 2019 

Quando donos de imóveis querem ampliar a casa para dar mais conforto à família, é comum que façam construções 
consideradas clandestinas, por ficarem fora das exigências legais. O vereador Flávio Xavier (DC) sugere projeto de 
lei para regularizar esse tipo de obra, se o proprietário respeitar condições e pagar impostos. De acordo com a 
Indicação […] 

 

 
Mutirão para a coleta e descarte consciente de lixo eletrônico é 
indicação de Zé Coco 
11 de novembro de 2019 

O descarte incorreto do lixo eletrônico pode causar danos irreparáveis à natureza. Com a intenção de minimizar os 
impactos do rejeite inadequado em Paulínia, o vereador Zé Coco (PV) apresentou uma Indicação, que será enviada 
ao Executivo Municipal para providenciar o recolhimento adequado de lixo eletrônico bem como a realização de 
ações para conscientização e […] 
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Fábia propõe centros para saúde da mulher e atendimento em Libras 
11 de novembro de 2019 

A vereadora Fábia Ramalho (PMN) solicita que a Prefeitura crie na cidade dois centros especializados para 
melhorar o atendimento dos cidadãos. Na Indicação 1.146/2019, ela sugere a implantação do Centro de Referência 
de Saúde da Mulher, para reunir em um mesmo local serviços ligados a esse público. Para a vereadora, o espaço 
poderia oferecer assistência […] 

 

 


