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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ REGIMENTO INTERNO  
PÁGINA: 5 

Câmara muda horário de sessão e votação de projetos será mais dinâmica 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 22/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ REGIMENTO INTERNO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-de-paulinia-aprovam-texto-que-altera-
regimento-interno-da-camara-municipal/ 
 

Vereadores de Paulínia aprovam texto que altera 
Regimento Interno da Câmara Municipal 
 

Por Redação 

22 de agosto de 2021 

 

Câmara Municipal de Paulínia “Prédio Ulysses Guimarães” | Foto: Notícias de 

Paulínia 

 

O Plenário da Câmara de Paulínia aprovou terça-feira (17/agosto), o Projeto de 

Resolução nº 14 de 2021, de autoria do vereador e presidente Fábio Valadão 

(PL), que que altera seis artigos do Regimento Interno, documento com regras e 

determinações a respeito do funcionamento da Casa. O projeto já foi aprovado 

em duas sessões. 

A partir de 31 de agosto, o início será adiantado em 1 hora, sempre às 17h30, e 

a discussão dos projetos passará a ser o primeiro assunto da pauta. A palavra 

livre dos vereadores vai para o encerramento, depois da Tribuna Livre. Os 

oradores das sessões também tiveram o tempo de fala reduzido. Cada um terá 

15 minutos ininterruptos. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-de-paulinia-aprovam-texto-que-altera-regimento-interno-da-camara-municipal/
http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-de-paulinia-aprovam-texto-que-altera-regimento-interno-da-camara-municipal/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/08/C%C3%A2mara-de-Paul%C3%ADnia.jpg
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Todas as propostas (exceto mudanças na Lei Orgânica do município – com 

intervalo mínimo de trinta dias) terão discussão única: não será mais preciso 

debatê-las em duas oportunidades (legalidade e mérito, como ocorre hoje). 

Requerimentos e moções serão sempre discutidos em bloco. 

Segundo o presidente da Casa, Fábio Valadão (PL), autor do projeto, as 

mudanças atendem pedido da população para os encontros legislativos serem 

mais dinâmicos, objetivos e atrativos a quem assiste. 

Décima quarta Sessão Ordinária e oitava Sessão Extraordinária da Câmara 

Municipal de Paulínia | Foto: Câmara de Paulínia 

 

Foi aprovada ainda norma que disciplina a Lei de Acesso à Informação na 

Câmara de Paulínia. A Casa fica obrigada a fornecer dados públicos de forma 

transparente, com ampla divulgação, em linguagem de fácil compreensão. Um 

servidor será responsável por monitorar a implantação, e uma comissão de três 

funcionários responderá demandas do público. 

 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Sessao-ordin%C3%A1ria-em-Paul%C3%ADnia-14-5-1-845x321-1.jpg
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ REGIMENTO INTERNO  
PÁGINA: 7 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ INOVAÇÃO  
PÁGINA: 7 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 24/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ INOVAÇÃO 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5125345604159093&set=a.456671664359867 

Câmara inova com QR-Code para acessar pautas de projetos 

 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5125345604159093&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 26/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ INOVAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/pautas-das-sessoes-da-camara-poderao-ser-acessadas-
pelo-celular/ 
 

Pautas das sessões da Câmara poderão ser acessadas 
pelo celular 
 

Por Redação 

26 de agosto de 2021 

 

 

A partir do dia 31/8, as sessões da Câmara de Paulínia vão começar mais cedo, às 17h30 

A partir desta sexta-feira (27/8) as sessões da Câmara Municipal de Paulínia passarão a ser 

disponibilizadas no formato de QR-Code, uma espécie de código de barras que pode ser 

lido pelo celular. Nessa data, os interessados já poderão ter acesso à íntegra das Sessões 

Ordinárias e Extraordinárias. A iniciativa faz parte de uma série de mudanças. 

O objetivo é ampliar a transparência do Poder Legislativo e estimular os cidadãos a 

conhecerem as propostas em andamento, com consumo reduzido de papel, seguindo 

diretrizes do programa Câmara Verde. Cartazes pela cidade vão incentivar o acesso. 

As sessões da Câmara as terças-feiras vão começar mais cedo, às 17h30, em vez de 

16h30, como é atualmente. A discussão dos projetos passará a ser o primeiro assunto da 

http://noticiasdepaulinia.com.br/pautas-das-sessoes-da-camara-poderao-ser-acessadas-pelo-celular/
http://noticiasdepaulinia.com.br/pautas-das-sessoes-da-camara-poderao-ser-acessadas-pelo-celular/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-26-at-16.16.28.jpeg
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pauta (até então, os vereadores tinham palavra livre, espaço que agora ficou para o 

encerramento). 

Todas as propostas (exceto mudanças na Lei Orgânica do município) terão discussão única: 

não será mais preciso debatê-las em duas oportunidades: legalidade e mérito, como 

ocorria anteriormente. A palavra livre dos vereadores vai para o encerramento. Cada 

parlamentar terá 15 minutos, improrrogáveis, para abordar temas que julgar relevantes. 

O Plenário está aberto ao público, com capacidade limitada a 85 lugares (40%). É possível 

acompanhar as sessões quinzenais ao vivo no site institucional, no perfil da Câmara no 

Facebook e no canal do Legislativo no YouTube. 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/
http://www.facebook.com/camarapaulinia
http://www.facebook.com/camarapaulinia
http://www.youtube.com/c/C%C3%A2maraPaul%C3%ADnia
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ JUSTIÇA  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Tribunal Regional Eleitoral vai recontar votos de vereadores das eleições de 2020 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ JUSTIÇA  
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia terá 28 votos para vereador anulados 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  |     DATA: 25/08/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=5127999873893666&set=a.456671664359867 

 

 

Justiça Eleitoral vai fazer a recontagem de votos para vereador em 

Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |     DATA: 25/08/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/25/justica-eleitoral-vai-fazer-a-recontagem-de-votos-para-vereador-em-

paulinia/ 
 

 

 

Lista dos candidatos eleitos no pleito para vereador de 2020 em Paulínia 

• Tiguila Paes (Cidadania): 1.462 votos 

• Fábio da Van (Cidadania): 1.159 votos 

• Fábio Valadão (PL): 1.144 votos 

• Alex Eduardo (Solidariedade): 1.032 votos 

• Professor Gibi (PTB): 1.016 votos 

• Pedro Bernarde (Cidadania): 1.012 votos 

• José Soares (Republicanos): 1.005 votos 

• Edilsinho Rodrigues (Solidariedade): 1.003 votos 

• João Mota (DC): 916 votos – afastado e em seu lugar assumiu o suplente Loira (DC) – 568 votos 

• Messias Boi (PL): 881 votos 

• Flávio Xavier (Podemos): 862 votos 

• Zé Coco (PSB): 809 votos 

• Helder Pereira (PL): 664 votos 

• Grilo (MDB): 604 votos 

• Cícero Luiz de Brito (MDB): 437 votos 

https://www.facebook.com/photo?fbid=5127999873893666&set=a.456671664359867
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/25/justica-eleitoral-vai-fazer-a-recontagem-de-votos-para-vereador-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/25/justica-eleitoral-vai-fazer-a-recontagem-de-votos-para-vereador-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/25/justica-determina-suspensao-da-funcao-publica-do-vereador-joao-mota/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PEDÁGIO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Vereadores apelam para vice-governador mudanças em pedágio 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 24/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PEDÁGIO 

PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5124886217538365&set=a.456671664359867 
 

] 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5124886217538365&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: THATHI TV RECORD 
DATA: 21/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PRESIDÊNCIA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/1204274790074625 

 

Entrevista: Fábio Valadão, presidente da Câmara 
 
 
 

https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/1204274790074625
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Região confirma nove mortes por Covid; Paulínia registra 24 horas sem 
óbitos 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 4 

3ª dose da vacina para idosos começa no dia 6 de setembro 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  19 
 

  

VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE 
DATA: 24/08/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE/ LICITAÇÃO  
PÁGINA: https://diariodotransporte.com.br/2021/08/24/paulinia-homologa-consorcio-mobilidade-
como-vencedor-da-licitacao-do-transporte-coletivo/ 
 

Paulínia homologa Consórcio Mobilidade como vencedor 
da licitação do transporte coletivo 

Publicado em: 24 de agosto de 2021 

 
Rápido Sumaré, do Grupo Belarmino, integra o Consórcio vencedor da licitação 

Formado pelas empresas Rápido Sumaré Ltda e Terra Auto Viação, consórcio ofereceu valor de 

outorga bem superior ao da Sancetur, segunda colocada no certame 

ALEXANDRE PELEGI 

A prefeitura de Paulínia, interior de São Paulo, finalmente encerrou o processo licitatório 

referente à concessão do transporte coletivo municipal. 

Nessa segunda-feira, 23 de agosto de 2021, o prefeito Ednilson Cazellato homologou e 

adjudicou a licitação em favor do Consórcio Mobilidade Paulínia, formado pelas empresas 

Rápido Sumaré e Terra Auto Viação. 

O valor de outorga do Consórcio Mobilidade foi mais de cinco vezes que o ofertado pela 

Sancetur, a segunda colocada: R$ 7.153.820,80  contra R$ 1.350.000,00. 

A classificação do vencedor do certame foi publicada em 30 de julho de 2021, pela Comissão 

Municipal de Licitações. restava somente correr o prazo de recursos para finalizar o processo. 

Também nessa segunda-feira (23), a prefeitura publicou que havia rejeitado o recurso 

interposto pela empresa S.T.P. Mobilidade Ltda, o que encerrou o processo. 

https://diariodotransporte.com.br/2021/08/24/paulinia-homologa-consorcio-mobilidade-como-vencedor-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
https://diariodotransporte.com.br/2021/08/24/paulinia-homologa-consorcio-mobilidade-como-vencedor-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
https://diariodotransporte.com.br/2021/08/24/paulinia-homologa-consorcio-mobilidade-como-vencedor-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
https://diariodotransporte.com.br/2021/08/24/paulinia-homologa-consorcio-mobilidade-como-vencedor-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
https://diariodotransporte.com.br/2021/08/24/paulinia-homologa-consorcio-mobilidade-como-vencedor-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
https://diariodotransporte.com.br/2021/08/24/paulinia-homologa-consorcio-mobilidade-como-vencedor-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
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A prefeitura havia punido a S.T.P. Mobilidade, em processo administrativo. Ao lado da Smile, a 

S.T.P. foi acusada de formação de cartel, superfaturamento e falsificação contra a Administração 

Municipal, atos que teriam resultado em prejuízo em torno de R$ 19 milhões ao erário. 

Como consequência, o prefeito Ednilson Cazellato determinou, entre outras punições, a 

certificação de inidoneidade das empresas e a proibição de participarem de licitação pelo prazo 

de dois anos. 

Como mostrou o Diário do Transporte, a S.T.P. Mobilidade estava participando da licitação do 

transporte na cidade. Inabilitada na primeira fase do certame por não atender aos requisitos 

previstos no edital, a empresa deu entrada em uma série de ações na justiça, o que impediu a 

conclusão final do processo.

https://diariodotransporte.com.br/?attachment_id=215683


   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  21 
 

 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE 
PÁGINA: 16 

Inscrições para o transporte universitário terminam dia 31 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitura realiza primeiro Censo Cultural da história da cidade 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 23/08/2021 
ASSUNTO: CULTURA  
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2686 
 

Correio levanta destino de restaurante abandonado 
 

Da Redação 

23/08/2021 18:08:36 

 

Local nunca serviu uma refeição 

Construído há 17 anos, o espaço faz parte de um conjunto de imóveis públicos 

que custou mais de R$ 70 milhões aos cofres de Paulínia 
 

O chamado “espaço gastronômico” do polo cinematográfico de Paulínia ficou pronto em 2004, mas 

nunca funcionou. Parte do conjunto de prédios do Complexo Rodoviária Shopping que, na época, 

custou cerca de R$ 78 milhões aos cofres municipais, o espaço foi completamente vandalizado nos 

últimos 17 anos. Inclusive, durante a gestão 2004-2008 do ex-prefeito Edson Moura (MDB), que 

mandou construir e entregou o complexo.   

 

Em 2018, a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) informou que estava estudando instalar o Centro de 

Operações Integradas e de Inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM) no prédio onde funcionaria o 

restaurante, mas isso não aconteceu. Entretanto, o Correio levantou que a PMP, agora, pretende 

reformar o local e transformá-lo em um Centro Cultural. Procurado pela reportagem, o secretário 

municipal de Cultura, Dinmer Willey Teles, confirmou a informação. 

 

Segundo ele, no Centro Cultural vai funcionar o museu municipal, salas para oficinas culturais e 

artísticas (dança, teatro, música, canto, literatura, artes plásticas e artesanatos), exposições e eventos 

em geral. “Já estamos na fase de levantamento de custos (da reforma), e assim que tivermos isso 

iniciaremos o processo licitatório para as obras. O prefeito gostou (do projeto), aprovou, e estamos a 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2686
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todo vapor, extremamente empolgados com a possibilidade de ter o primeiro centro cultural em 

Paulínia”, afirmou o secretário.  

 

Poupatempo 

No último dia 12, o secretário municipal de Governo, Danilo Barros, confirmou a instalação de uma 

unidade do Poupatempo em outro prédio do Complexo Rodoviária Shopping. Nesse caso, o local foi 

construído para abrigar um centro automotivo, mas vinha sendo usado como arquivo da PMP.  

 

Por meio de projeto de lei (PL), o prefeito Du Cazellato (PL) já solicitou autorização da Câmara 

Municipal (CMP) para firmar o convênio estadual que possibilitará a implantação 

do Poupatempo paulinense.  A matéria deve ser discutida e votada pelos vereadores na próxima sessão 

legislativa, terça-feira (31). 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Arquivo 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 24/08/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/24/bolsa-trabalho-de-r-535-recebe-
inscricoes-ate-segunda-feira/ 
 

‘Bolsa Trabalho’ de R$ 535 recebe inscrições até 
segunda-feira 
 

Iniciativa do governo do estado irá durar 5 meses e é para desempregados, que farão 
cursos de qualificação e prestarão serviços em órgão públicos 

24 ago 2021 – 12h47 

 

O governo do estado de São Paulo abriu nesta terça-feira (24) inscrições para o 
programa “Bolsa Trabalho”. Objetivo é oferecer ocupação, auxílio de R$ 535 e qualificação 
profissional para a população desempregada durante cinco meses. 

As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 30 de agosto, por meio 
do site www.bolsadopovo.sp.gov.br/bolsatrabalho. No dia 4 de setembro será publicada 
no Diário Oficial do Estado a lista dos aprovados. A data de início do programa é dia 16 de 
setembro. 

Os critérios para se inscrever no programa são: 

• ser maior de 18 anos; 

• estar desempregado e não ser beneficiário de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa 
assistencial equivalente; 

• morar no estado de São Paulo há mais dois anos; e 

• renda per capta menor do que meio salário mínimo da e apenas um beneficiário por núcleo familiar. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/24/bolsa-trabalho-de-r-535-recebe-inscricoes-ate-segunda-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/24/bolsa-trabalho-de-r-535-recebe-inscricoes-ate-segunda-feira/
http://www.bolsadopovo.sp.gov.br/bolsatrabalho
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Os moradores de Paulínia podem se inscrever no programa. “A Prefeitura de Paulínia, 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aderiu ao ‘Bolsa Trabalho’ do 
governo de São Paulo”, informou a Administração municipal. 

A prestação de serviço em órgãos públicos, conforme direcionamento da Prefeitura, se 
dará por quatro horas diárias, cinco dias por semana. Além do auxílio de R$ 535, curso de 
qualificação virtual, o beneficiado contará com seguro de acidentes. 

Para obter mais informações acesse a Central de Atendimento Bolsa do Povo, 
disponibilizada pelo governo estadual: 0800 7979 800 ou pelo WhatsApp (011) 98714-
2645. 

Quem encontrar dificuldade para se inscrever ou não tem acesso à internet deve 
procurar ajuda na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que fica na 
Prefeitura, no Parque Brasil 500. 

Perguntas frequentes 

• O que é? 

– O Bolsa-Trabalho é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo em parceria 
com os municípios que solicitam o Programa Bolsa-Trabalho. 

• Como funciona? 

– Os participantes prestam serviços nos órgãos públicos, conforme direcionamento 
municipal, realizam curso de qualificação profissional e recebem mensalmente a bolsa-
auxílio de R$ 535 durante os cinco meses de programa. 

• Quem pode participar? 

– Trabalhadores desempregados que não sejam beneficiários de Seguro Desemprego 
ou qualquer outro programa assistencial equivalente, com renda per capita de até meio 
salário-mínimo, residentes do estado de São Paulo a no mínimo dois anos e apenas um 
beneficiário por núcleo familiar. 

• Como se inscrever? 

– As inscrições são gratuitas e online, por meio 
do www.bolsadopovo.sp.gov.br/bolsatrabalho, sendo necessário RG, CPF, Carteira de 
Trabalho e Comprovante de Endereço. 

• Dúvidas? 

– Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800 ou pelo Whatsapp (011) 98714-
2645. 

http://www.bolsadopovo.sp.gov.br/bolsatrabalho
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE)  

Prefeitura inicia distribuição de material escolar na rede municipal 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 25/08/2021 
ASSUNTO: RODOVIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/25/zeferino-vaz-vai-ter-mais-duas-
passarelas-no-trecho-que-corta-paulinia/ 
 

Zeferino Vaz vai ter mais duas passarelas no trecho que 
corta Paulínia 
 

Concessionária Rota das Bandeiras inicia obras para implantação de três novas 
travessias de pedestre em estradas que formam o Corredor Dom Pedro 

25 ago 2021 – 16h23 

 
Equipe da Rota das Bandeiras instala passarela em rodovia do Corredor Dom Pedro (Foto: Divulgação) 

A Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) terá mais duas passarelas no trecho que corta 

Paulínia. A Concessionária Rota das Bandeiras iniciou as obras para a implantação de três novas 

travessias nas estradas que formam o Corredor Dom Pedro de rodovias, que está sob sua 

administração. O terceiro dispositivo para pedestre ficará na D. Pedro I (SP-065), na altura de Bom 

Jesus dos Perdões. 

As novas passarelas da Zeferino Vaz serão instaladas nos Km 122+250, na região do Trevo do 

Laranjão; e 126+700, no Jardim Boa Esperança. “Por conta do grande fluxo de pessoas em empresas 

e bairros às margens da SP-332, Paulínia já é o município com mais passarelas – seis –, todas 

construídas pela Rota das Bandeiras”, informou a concessionária. 

Bom Jesus dos Perdões possui uma estrutura no Km 64+100 da D. Pedro I e a nova instalação será 

um quilômetro à frente. O Corredor Dom Pedro conta atualmente com 30 passarelas, sendo que 20 

foram implantadas após o início da concessão, em abril de 2009. 

A concessionária informou que as três novas passarelas de pedestres custarão o total de R$ 6,9 

milhões e os dispositivos serão liberados a para uso da população até março do ano que vem. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/25/zeferino-vaz-vai-ter-mais-duas-passarelas-no-trecho-que-corta-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/25/zeferino-vaz-vai-ter-mais-duas-passarelas-no-trecho-que-corta-paulinia/
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“A implantação dos dispositivos (passarelas) é responsável por uma enorme redução no número de 

atropelamentos no Corredor Dom Pedro. No primeiro semestre de 2010, foram 61 ocorrências. Este 

ano, foram 19 casos entre janeiro e junho, uma redução de quase 70%. 

Após a entrega das passarelas, a Concessionária também realiza ações de conscientização com os 

moradores. Além de estimular a utilização da travessia, a Campanha ‘Por Cima do Risco’ ressalta 

que os ciclistas devem empurrar as bicicletas durante o percurso, evitando assim acidentes com os 

pedestres. 

No último dia 18, um atropelamento matou um motociclista de 60 anos e deixou um pedestre de 

30 anos gravemente ferido, no Km 123+800 da Zeferino Vaz, na altura do bairro Santa Terezinha, 

em Paulínia. “O acidente ocorreu a 300 metros de uma passarela”, informou à época a Rota das 

Bandeiras. 

Repasses 

A Rota das Bandeiras repassou R$ 25 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) aos 17 municípios 

que compõem o Corredor Dom Pedro de rodovias nos primeiros sete meses deste ano. O montante é 

13% superior ao repassado no mesmo período do ano passado. Impulsionada pelas obras de 

construção da Perimetral, Itatiba passa a figurar na primeira colocação entre os municípios e recebeu 

R$ 4,2 milhões. Paulínia teve direito a R$ 545.179,92. 

O valor é referente ao imposto recolhido nas praças de pedágio e também sobre a contratação de 

terceiros para a prestação de serviços nas vias, como a realização de obras. Cada cidade tem 

liberdade para destinar a verba em diferentes áreas, como Saúde e Educação, conforme a sua 

necessidade. O repasse também considera a extensão da rodovia que passa pelo território do 

município, de acordo com o que determina o Contrato de Concessão do Corredor Dom Pedro, 

supervisionado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). 

 

Repasse de janeiro a julho de 2021 

• Paulínia – R$ 545.179,92 

• Artur Nogueira - R$ 607.326,69 

• Atibaia - R$ 2.187.118,72 

• Bom Jesus dos Perdões - R$ 834.988,54 

• Campinas - R$ 3.389.414,30 

• Conchal - R$ 1.089.396,58 

• Cosmópolis - R$ 770.298,17 

• Engenheiro Coelho - R$ 768.516,60 

• Igaratá - R$ 2.011.844,03 

• Itatiba - R$ 4.207.793,58 

• Jacareí - R$ 2.231.370,35 

• Jarinu - R$ 692.676,43 

• Jundiaí - R$ 1.234.371,08 

• Louveira - R$ 143.945,74 

• Mogi Guaçu - R$ 21.320,98 

• Nazaré Paulista - R$ 2.689.403,52 

• Valinhos - R$ 1.645.210,71 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/19/atropelamento-mata-motociclista-e-deixa-pedestre-gravemente-ferido/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: CLIMA  
PÁGINA: 6 

Paulínia está em estado de atenção, por dias secos e falta de chuvas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Cidades do interior de SP sofrem com incêndios em áreas de proteção 

ambiental 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO  |     DATA: 27/08/2021     |    PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/08/cidades-do-interior-de-sp-sofrem-com-incendios-em-areas-de-

protecao-ambiental.shtml 

 

Estiagem maltrata RMC e faz Valinhos cogitar racionamento 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |     DATA: 25/08/2021     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/08/1117735-estiagem-maltrata-rmc-e-faz-valinhos-cogitar-

racionamento.html 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/08/cidades-do-interior-de-sp-sofrem-com-incendios-em-areas-de-protecao-ambiental.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/08/cidades-do-interior-de-sp-sofrem-com-incendios-em-areas-de-protecao-ambiental.shtml
https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/08/1117735-estiagem-maltrata-rmc-e-faz-valinhos-cogitar-racionamento.html
https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/08/1117735-estiagem-maltrata-rmc-e-faz-valinhos-cogitar-racionamento.html
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 22/08/2021 
ASSUNTO: RECURSOS HÍDRICOS/ REGIÃO  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE)  

Consumo per capita de água na região está acima do recomendado pela ONU 
 
 

da Câmara 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 26/08/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REFORMA TRIBUTÁRIA       |      PÁGINA: A21Câmar 

Municípios descartam ISS em reforma tributária ampla 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 26/08/2021 
ASSUNTO: REPLAN 
PÁGINA: 9 

Petrobras assina acordo com MPT por medidas de segurança na refinaria 
de Paulínia 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Após explosão em 2017, Petrobrás se compromete a cumprir obrigações 

de segurança na REPLAN 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA   |     DATA: 27/08/2021     |    PÁGINA:  

https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/ap%C3%B3s-explos%C3%A3o-em-2017-petrobr%C3%A1s-se-

compromete-a-cumprir-obriga%C3%A7%C3%B5es-de-seguran%C3%A7a-na-replan 

 

 

https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/ap%C3%B3s-explos%C3%A3o-em-2017-petrobr%C3%A1s-se-compromete-a-cumprir-obriga%C3%A7%C3%B5es-de-seguran%C3%A7a-na-replan
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/ap%C3%B3s-explos%C3%A3o-em-2017-petrobr%C3%A1s-se-compromete-a-cumprir-obriga%C3%A7%C3%B5es-de-seguran%C3%A7a-na-replan
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: REPLAN/ HISTÓRIA  
PÁGINA: A2 

Há 50 anos: Geisel inaugura Centro de Desenvolvimento de Pessoal da 
Replan 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 20 a 26/08/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Para José Soares, bairros populosos precisam de ônibus expresso na hora 

do pico 
26 de agosto de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere linhas de ônibus com itinerário direto a bairros muito 

povoados na cidade e com grande demanda de passageiros, como São José I e II, Cooperlotes, Bom 

Retiro, Morro Alto e Jardim Leonor. “A ideia seria estabelecer linhas expressas, que iriam 

diretamente para eles, como outrora já tivemos no município […] 

 

 

Helder Pereira pede pista de Skate no São José 
26 de agosto de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) sugere pista de skate no bairro São José. Segundo ele, o incentivo a 

atletas traz benefícios visíveis à população, uma vez que a prática favorece o bem-estar mental e 

físico, atrelado diretamente aos direitos constitucionais à saúde, lazer e dignidade. […] 

 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-onibus-expresso-bairros-populosos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-onibus-expresso-bairros-populosos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-pede-pista-de-skate-no-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-onibus-expresso-bairros-populosos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pereira-pede-pista-de-skate-no-sao-jose/
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Câmara muda sessão para 17h30 e votação de projetos será mais 

dinâmica        25 de agosto de 2021  

A Câmara de Paulínia começa a implantar uma série de mudanças para tornar as sessões ordinárias 

mais dinâmicas e atrativas à população. A partir da próxima terça-feira (31/8), o início será 1 hora 

mais cedo, às 17h30, e a discussão dos projetos passará a ser o primeiro assunto da pauta. […] 

 

Palestra aborda técnicas de defesa pessoal para mulheres da Câmara 
25 de agosto de 2021  

Foi realizada nesta quarta-feira (25) a palestra de defesa pessoal voltada às mulheres da Casa 

Legislativa. O evento integra ações realizadas em todo município referente ao mês “Agosto Lilás” de 

conscientização e combate à violência contra mulher. Ricardo Aguiar, Guarda Municipal e instrutor 

da Federação Brasileira de Kapap e Krav Maga […] 

 

Feira de profissões e cursinho pré-vestibular são propostas de Cícero 
24 de agosto de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) solicita que o município crie uma Feira de Profissões em Paulínia, 

voltada principalmente aos estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas. 

Segundo ele, a iniciativa permitiria que jovens descobrissem áreas de atuação […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessao-mais-dinamica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessao-mais-dinamica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/palestra-aborda-tecnicas-de-defesa-pessoal-para-mulheres-da-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-feira-de-profissoes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessao-mais-dinamica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/palestra-aborda-tecnicas-de-defesa-pessoal-para-mulheres-da-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-feira-de-profissoes/
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Vereadores apelam para Vice-Governador mudanças em pedágio de 

Paulínia        24 de agosto de 2021  

Vereadores de Paulínia estiveram no Palácio dos Bandeirantes, na tarde desta segunda-feira (23/8), 

para debater assuntos relacionados à mobilidade urbana, principalmente o pedágio entre Paulínia e 

Cosmópolis, que dificulta o acesso à região do bairro João Aranha. Doze vereadores […] 

 

Precisamos ter mais mão de obra capacitada na Indústria do Petróleo, 

destaca Dr. Grilo        23 de agosto de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) propõe curso de qualificação para atender demandas da indústria 

petrolífera, como por exemplo à REPLAN. Ele sugere que paulinenses sejam capacitados com 

módulos de: transformação de unidades de pressão e temperatura; sistemas de medidas […] 

 

Edilsinho pede brinquedos acessíveis e capacitação de pessoas com 

deficiência        23 de agosto de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita brinquedos acessíveis para crianças com 

deficiência e mobilidade reduzida em praças, parques e bosques de Paulínia. Ele afirma que todo o 

público infantil tem o direito de brincar e se desenvolver num ambiente adequado. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/encontro-vice-governador-pedagio/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/encontro-vice-governador-pedagio/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/precisamos-ter-mais-mao-de-obra-capacitada-na-industria-do-petroleo-destaca-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/precisamos-ter-mais-mao-de-obra-capacitada-na-industria-do-petroleo-destaca-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-brinquedos-acessiveis-pessoas-com-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-brinquedos-acessiveis-pessoas-com-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/encontro-vice-governador-pedagio/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/precisamos-ter-mais-mao-de-obra-capacitada-na-industria-do-petroleo-destaca-dr-grilo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-brinquedos-acessiveis-pessoas-com-deficiencia/
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Esportes para PCDs e espaço da juventude são propostas de Tiguila 
20 de agosto de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita que a Prefeitura promova o esporte para pessoas com 

deficiência, capacitando profissionais e aprimorando toda sua estrutura física, com centro de 

treinamento. Ele afirma que a prática de exercícios é importante tanto para o corpo quanto para a 

socialização. […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-esportes-pcds-espaco-da-juventude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-esportes-pcds-espaco-da-juventude/

