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DATA: 05/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SERVIDORES/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/05/adicional-de-pandemia-para-servidores-da-
saude-e-aprovado-na-camara/ 
 

 

[Dinheiro] 
Adicional de pandemia para servidores da 
saúde é aprovado na Câmara 
Projeto de lei quer conceder R$ 431,35 mensais a esse grupo de funcionários 
enquanto continuar o combate ao novo coronavírus em Paulínia 

5 ago 2020 – 20h08 

 
Primeira sessão da Câmara após o recesso de meio de ano e ainda de forma remota  

(Foto: Divulgação) 

 

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (4), em primeira discussão, proposta de lei 
com o objetivo de criar adicional de pandemia a todos os servidores da Secretaria Municipal da 
Saúde. O objetivo é conceder R$ 431,35 mensais enquanto continuar o combate ao novo coronavírus 
na cidade, como forma de reconhecer o trabalho e o risco desses profissionais. 

Na 11ª sessão ordinária, a primeira após o recesso de meio de ano e ainda de forma remota, foi 
analisada a legalidade do Projeto de Lei 50/2020. O texto ainda precisa passar por nova votação 
(mérito) antes de ser encaminhado ao prefeito. O líder do governo na Câmara, vereador Fábio 
Valadão (PL), disse que mais detalhes serão apresentados quando o tema voltar à pauta. 
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Segundo a Prefeitura, autora da iniciativa, a medida é viável mesmo com a diminuição da receita 
causada pela Covid-19. O benefício vai comprometer 0,23% da receita corrente liquida estimada pela 
Prefeitura de Paulínia para 2020 – o equivalente a R$ 3,189 milhões do total de R$ 1,354 bilhão. 

Os vereadores Tiguila Paes (Cidadania) e Marquinho Fiorella (PSB) afirmaram que a legislação 
federal restringe esse tipo de adicional a profissionais da saúde, não sendo possível conceder verba 
semelhante a outras categorias envolvidas na linha de frente do combate à Covid-19, como a Guarda 
Municipal. 

Os vereadores também discutiram o combate à doença e voltaram a debater restrições impostas 
pela quarentena. O vereador Danilo Barros (PL) lembrou que a Prefeitura começou a cadastrar 
artistas, agentes e grupos de cultura para benefício da Lei Aldir Blanc, que estabelece renda 
emergencial a trabalhadores do setor, subsídio para manutenção de espaços e instituições e editais 
envolvendo atividades artísticas pela internet. 

Utilidade 

Ainda em primeira discussão foi aprovada proposta declarando de utilidade pública a Associação 
CriaPaz, dedicada a atender homens com dependência de álcool ou outras drogas. Na prática, esse 
reconhecimento permite que entidades consigam receber repasses da Prefeitura. O Projeto de Lei 
49/2020 é de autoria do vereador Flávio Xavier (Podemos). 

Os vereadores Zé Coco (PSB) e Fábia Ramalho (Podemos) homenagearam a Aupacc (Amigos 
Unidos por Amor Contra o Câncer), associação que completou 17 anos nesta terça. 
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DATA: 05/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SERVIDORES/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-de-paulinia-aprovam-bonus-aos-servidores-que-
atuam-contra-covid-19/ 
 
 

Vereadores de Paulínia aprovam bônus aos 
servidores que atuam contra COVID-19 
 

 
 

Vereadores aprovaram projeto de lei, apresentado pelo Executivo Paulinense, que fornece 

bônus de R$ 431,35 a servidores que estão na “linha de frente” contra a pandemia 

Os vereadores de Paulínia aprovaram, em sessão ordinária online, nesta terça-feira (4/8), o 

Projeto de Lei, de autoria do Executivo, que propõe gratificação extraordinária de R$ 431,35 

aos servidores públicos da Secretaria da Saúde que atuam na prestação de serviços 

essenciais e estejam expostos à contaminação pelo coronavírus (COVID-19) durante o 

combate à pandemia. 

Na 11ª Sessão Ordinária, foi analisada a legalidade do Projeto de Lei 50/2020. O texto ainda 

precisa passar por nova votação (mérito) antes de ser encaminhado ao prefeito. O líder do 

governo na Câmara, vereador Fábio Valadão (PL), disse que mais detalhes serão 

apresentados quando o tema voltar à pauta. 

Segundo a Prefeitura, autora da iniciativa, a medida é viável mesmo com a diminuição da 

receita causada pela COVID-19. O benefício vai comprometer R$ 3.1 milhões, ou seja, 0,23% 

da receita líquida do município.
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SERVIDORES/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SERVIDORES/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 17 
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DATA: 02/08/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SERVIDORES/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 02/08/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETOS DE LEI 
PÁGINA: 12 
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DATA: 01/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETOS DE LEI 
PÁGINA: 12 
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DATA: 01/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETOS DE LEI 
PÁGINA: 16 
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DATA: 03/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETOS DE LEI  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-aprova-47-projetos-no-1o-semestre-de-2020/ 
 
 

Câmara de Paulínia aprova 47 projetos no 1º 
semestre de 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Câmara Municipal de Paulínia, de 28 de janeiro a 14 de julho, durante o primeiro 

período legislativo de 2020, realizou 10 sessões ordinárias e 9 extraordinárias – 13 delas 

em ambiente virtual, devido à pandemia da COVID-19. Os vereadores aprovaram, nesse 

semestre, 47 projetos, sendo 43 projetos de lei ordinárias e 4 projetos de lei 

complementares. Em 2019 foram 41 projetos aprovados. 

Entre as mensagens do Executivo aprovadas no último semestre e já sancionadas, estão 

as leis municipais 3.495/2015, que ampliou os benefícios de auxílio quando a cidade 

estiver em estado de calamidade pública, devido à propagação do novo coranavírus, e 

a 30/2020, que autorizou à prefeitura a parcelar dívida com a Pauliprev (Instituto de 

Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia) para fortalecer o patrimônio da 

Instituição e diminuir o seu déficit atuarial no longo prazo, obedecendo aos princípios 

constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial. 

Outra mensagem, protocolada pelo Executivo, deu origem à lei municipal 29/2020, a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que servirá como base para a definição do 

Orçamento, em dezembro, além de base para as metas e parâmetros dos gastos públicos 

de 2021. 
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Além do Projeto de Lei Complementar nº 4/2020, que autorizou a Prefeitura a firmar 

contratos e convênios com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado) e o 

governo de São Paulo. O objetivo foi regularizar o serviço de abastecimento de água e 

esgoto, há 10 anos sem regulamentação em Paulínia. E o Projeto de Lei Complementar 

nº 2/2020, possibilita aos proprietários de imóveis regularizar edificações clandestinas 

ou irregulares. 

Apesar da pequena diferença, o levantamento mostra que o ritmo se manteve mesmo 

com a paralisação das sessões ordinárias por quase dois meses, devido ao coronavírus. 

Também aponta tendência de crescimento desde o primeiro semestre de 2018, com 29 

aprovações. 

 
 

Produção legislativa 

No total, o Legislativo registrou 1.011 iniciativas em andamento até julho deste ano, 

incluindo 558 Indicações (sugestões à Prefeitura), 380 Requerimentos (cobrança de 

medidas ou informações) e 18 Moções (homenagens). 

No mês de julho, durante o recesso do plenário e das reuniões de comissões, as sessões 

extraordinárias podem ser convocadas pelo prefeito, pelo presidente da Casa ou por 

requerimento assinado por pelo menos 8 vereadores. Conforme o Regimento Interno, a 

convocação é sujeita à aprovação e precisa tratar de “caso de urgência ou de interesse 

público relevante”. 

Câmara está em recesso desde 20 de julho, depois de aprovar proposta daLei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define gastos públicos em 2021. O segundo 

semestre começa oficialmente com sessão ordinária na próxima terça-feira (4/8), ainda 

virtual, para evitar propagação da COVID-19. 
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CÂMARA MUNICIPAL 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/secretario-de-saude-sera-sabatinado-por-vereadores-e-
populacao-nesta-sexta-feira-7/ 

 

Secretário de Saúde será sabatinado por vereadores e 
população nesta sexta-feira, 7 
Por Redação 

6 de agosto de 2020 

 
Secretário municipal de Saúde, o médico Fábio Luiz Alves 

Em encontro virtual nesta sexta-feira (7/8), a partir das 11h, a Câmara Municipal de Paulínia 

deve ouvir o secretário municipal de Saúde, o médico Fábio Luiz Alves, sobre as medidas 

adotadas pela Prefeitura Municipal no combate ao novo coronavírus. O convite foi 

formalizado pelo presidente da Casa, Antonio Miguel Ferrari – Loira (DC). 

Além dos vereadores e conselheiros municipais da Saúde, a população pode encaminhar 

perguntas com antecedência ao e-mail imprensa@camarapaulinia.gov.br e também 

participar ao vivo, por meio das redes sociais da Câmara. Haverá transmissão no site 

institucional, no perfil do Facebook e também no canal no YouTube. 

É a segunda vez que o Legislativo paulinense realiza reunião aberta sobre o tema. A 

primeira ocorreu em 17 de abril, dando origem a uma página de perguntas e respostas sobre 

a COVID-19. 

 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  14 

 

  

DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CÂMARA MUNICIPAL  
PÁGINA: 5  
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ COMÉRCIO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/07/paulinia-avanca-a-fase-amarela-bares-
restaurantes-e-academias-podem-reabrir/ 

[Plano SP] 

Paulínia avança à fase amarela; bares, 
restaurantes e academias podem reabrir 
Barbearias, cabeleireiros e salões de beleza também podem voltar a funcionar nesta 
etapa da retomada gradual e regionalizada da economia 

7 jul 2020 – 10h15 

 
Vista aérea parcial da região do bairro Alto de Pinheiros, em Paulínia: flexibilização (Foto: RT Imagens) 

Paulínia e os outros 41 municípios do Departamento Regional de Saúde VII (DRS VII) vão 
avançar a partir da próxima segunda-feira (10) para a fase amarela do Plano São Paulo de 
enfrentamento ao coronavírus e reabertura gradual e faseada da economia no estado. A informação 
foi antecipada na manhã desta sexta-feira (7) pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), em 
transmissão ao vivo em suas redes sociais, e será confirmada no início desta tarde pelo governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), durante a décima atualização de cores das 17 regiões do mapa de São 
Paulo. A quarentena também deve ser prorrogada em todo o território paulista até o dia 24 de agosto. 

A etapa 3 amarela do Plano São Paulo, com flexibilização intermediária de atividade econômica e 
mobilidade social, permite: 

 aumento do tempo de atendimento nas lojas de ruas e nos shoppings de quatro para seis 
horas diárias e da capacidade de 20% para 40%; 
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 reabertura, com atendimento presencial, de bares, restaurantes, padarias, pizzarias, bem 
como barbearias, cabeleireiros e salões de beleza com 40% da capacidade; 

 funcionamento de academias com 30% de vagas e expediente limitado a seis horas por dia; 
e 

 a permanência por 28 dias seguidos nesse mesmo estágio possibilita a reabertura, com 
limitações, de espaços culturais como museus, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de 
espetáculos. 

 
    Na fase amarela, restaurantes, padarias e similares podem oferecer consumo local apenas em 
ambientes arejados ou ao ar livre, com obrigatoriedade de assentos. A orientação é que o 
atendimento seja com horário agendado, para evitar aglomerações. A ocupação máxima deve ser de 
40% da capacidade dos assentos e o funcionamento precisa ocorrer por no máximo seis horas diárias, 
consecutivas ou não, até as 17h. Os estabelecimentos devem adotar protocolos geral e específicos 
para o setor. Funcionários e clientes devem usar máscara em todos os ambientes, tirando apenas no 
momento da refeição. Após 14 dias consecutivos da cidade na fase amarela, restaurantes, padarias e 
similares podem oferecer consumo local até as 22h. 

Paulínia está na fase laranja do Plano SP desde o último dia 25, já que antecipou por conta própria 
seu avanço de etapa em relação aos demais 41 municípios da DRS VII. Até a publicação deste texto, 
a Prefeitura não havia informado se seguirá as novas determinações de Doria. Às 9h30 desta quinta-
feira (6), o município registrava 2.262 casos positivos da Covid-19, 41 mortes pela doença e nove 
pacientes positivos ou suspeitos do novo coronavírus em leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) da rede municipal. O Ministério da Saúde já contabiliza 3.235 infectados e 46 óbitos de 
moradores da cidade, quatro do Lar dos Velhinhos. 
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
LINK: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/08/doria-adia-reabertura-de-escolas-para-5-
de-outubro.shtml 

 
Doria adia retomada de aulas presenciais 
para 5 de outubro em SP, mas reabrirá 
escolas em setembro 
Plano inicial do governo era retomar as aulas presenciais em 8 de 
setembro 

 
7.ago.2020 às 9h20  
  
Isabela Palhares 
Laura Mattos 

SÃO PAULO 
 
O governador João Doria vai anunciar nesta sexta (7) que a retomada das aulas presenciais 
nas escolas públicas e privadas do estado só ocorrerá a partir do dia 5 de outubro, quase um 
mês após a data inicialmente prevista pelo chamado Plano SP, porque as condições 
impostas para a retomada do ensino presencial não foram cumpridas. 

No entanto, as unidades serão liberadas para reabrir para recuperação e atividades de 
acolhimento de alunos, de forma opcional, a partir do dia 8 de setembro. A ideia é mitigar a 
situação de pais que tenham voltado a trabalhar presencialmente e não tenham como ficar 
com os filhos. 

A informação sobre o adiamento foi antecipada pela colunista Raquel Landim, da CNN, e 
confirmada pela Folha. O anúncio será feito na entrevista coletiva desta sexta, a partir das 
12h45. 

Com isso, o governo abandona o plano de retomada da educação antes anunciado, que 
exigia a permanência de 80% da população do estado na fase amarela do plano ao longo das 
quatro semanas imediatamente anteriores à retomada e dos outros 20% por pelo menos 
metade desse prazo para que as escolas fossem reabertas. 

Os estabelecimentos estão fechados desde 23 de março por causa da quarentena imposta 
devido ao novo coronavírus. Atualmente, menos de 60% do estado encontra-se na fase 
amarela, a terceira da escala de cinco estágios que rege a reabertura das atividades 
econômicas presenciais no estado levando em conta critérios como mortes e internações 
decorrentes da Covid-19 e ocupação de leitos de UTI. 

A capital está nessa fase. Do restante, a maior parte está na fase laranja, a segunda, que 
permite o funcionamento limitado de poucas atividades, e quatro regiões (incluindo 
Campinas e RibeirãoPreto) ainda estão na fase vermelha, a mais restritiva. 
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O estado de São Paulo acumula até agora o registro de 24,4 mil óbitos pelo novo 
coronavírus, quase 1 em cada 4 ocorridos no país. Embora a capital esteja em tendência e 
desaceleração de casos, ela concentra 40% dessas mortes. 

A volta opcional em setembro e oficial em outubro é uma tentativa de equacionar as 
pressões contrárias e favoráveis à reabertura. 

O plano inicial do governo era de liberar a reabertura dos colégios públicos e particulares a 
partir de 8 de setembro. A condição para a retomada das aulas presenciais era de que todo o 
estado ficasse por 28 dias na fase amarela, a terceira do plano de reabertura controlada, o 
que não vai ocorrer. 

 

 
Apesar da pressão de escolas particulares para a retomada das aulas, pais, professores e até 
mesmo prefeitos não têm segurança no retorno. Prefeitos de municípios do Grande ABC 
também já anunciaram que as escolas não serão reabertas neste ano. 

A colunista Mônica Bergamo, da Folha, havia adiantado que, na capital, era improvável a 
retomada em setembro, o que depois voltou a ser dito pelo secretário Bruno Caetano. Nova 
sondagem da Secretaria Municipal da Educação indicou que 80% dos pais de alunos da rede 
municipal temem o retorno dos filhos às aulas presenciais. 

Na noite de quarta (5), a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei que 
define medidas sobre a volta às aulas na capital durante pandemia do novo coronavírus. No 
texto aprovado, consta emenda que prevê que, enquanto durar o período de 
emergência, ficará a critério dos pais ou responsáveis legais decidir sobre o retorno de seus 
filhos às aulas presenciais 
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DATA:  
07/08/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/ 
CULTURA/ LEI 
ALDIR BLANC 
PÁGINA: 12 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  20 

 

  

DATA: 06/08/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/08/06/covid-19-paulinia-confirma-
mais-duas-mortes-de-idosos-moradores-do-centro-de-geriatria.ghtml 

 
Covid-19: Paulínia confirma mais duas mortes de 
idosos moradores do Centro de Geriatria 
 
Vítimas são uma mulher de 86 anos e um homem de 72. Outros dois residentes do 
local já tinham morrido com complicações do novo coronavírus. 
 

Por G1 Campinas e região 

06/08/2020 10h01   

 
Centro Municipal de Geriatria de Paulínia — Foto: Acervo/Prefeitura de Paulínia 

 
A Prefeitura de Paulínia (SP) confirmou, na tarde de quarta-feira (5), mais duas mortes de 
idosos moradores do Centro Municipal de Geriatria por Covid-19. Com isso, a unidade 
passa a contabilizar quatro óbitos provocados pelo novo coronavírus. 
 
De acordo com a administração, as vítimas são uma mulher de 86 anos, internada no 
Hospital do Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos e que morreu no sábado 
(1º), e um homem de 72 anos, que estava no Hospital Municipal de Paulínia e faleceu na 
quarta (5). A gestão não informou se os idosos possuíam comorbidades. 
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Outros quatro residentes do Centro de Geriatria aguardam os resultados dos exames. 
Destes moradores, dois já têm diagnóstico positivo, cumpriram o isolamento e fizeram 
novos testes para voltar ao convívio social. Os outros dois casos são suspeitos. 
 
Dentre os funcionários do Centro, a prefeitura informou que nove já tiveram diagnóstico 
positivo para a Covid-19. Destes, dois já voltaram a trabalhar, e os demais cumpriram a 
quarentena e aguardam os resultados de exames para retornar às funções. 
 
Mortes anteriores 
A primeira morte de um idoso morador do Centro de Geriatria foi confirmada pela prefeitura 
no dia 18 de julho. A vítima tinha 91 anos e estava em tratamento na própria unidade, onde 
recebia cuidados paliativos devido à uma decisão familiar. Não há informações sobre 
comorbidades. 
 
O segundo óbito no local foi confirmado pela administração no dia 30 de julho. A vítima era 
um homem de 84 anos, com histórico de pneumopatia, que estava internado no Hospital 
Municipal (HMP) e morreu no dia 29 de julho. 
 

Covid-19 em Paulínia 
A cidade registra 39 óbitos confirmados por Covid-19 até esta quinta-feira (6). As novas 
mortes no centro de geriatria ainda não estão computadas, pois foram notificadas após o 
balanço de quinta. 
O número de infectados no município é de 2.169, sendo que, destes, 1.507 moradores já 
estão recuperados e 26 seguem internados. Paulínia aguarda o resultado de 950 casos 
suspeitos. 
 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Morrem mais dois idosos residentes do Lar dos Velhinhos de Paulínia 
DATA: 05/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/05/morrem-mais-dois-idosos-residentes-do-lar-dos-velhinhos-
de-paulinia/ 
 

Lar dos Velhinhos registra 4ª morte por coronavírus em Paulínia 
 

DATA: 05/08/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/lar-dos-velhinhos-registra-4a-morte-por-coronavirus-em-paulinia/ 
 

Paulínia confirma mais óbitos por covid-19 no Centro de Geriatria 
 

DATA: 05/08/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1536274,Paulinia+confirma+mais+o
bitos+por+covid-19+no+Centro+de+Geriatria.aspx 
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ DECISÃO JUDICIAL  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 
Justiça mantém veto de uso de cloroquina em hospitais de Paulínia 
DATA: 06/08/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-mantem-veto-de-uso-de-cloroquina-em-hospitais-de-paulinia/ 

 

Justiça nega pedido do MP para Paulínia seguir protocolo do Ministério da 
Saúde 
 

DATA: 02/08/2020 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  |  PÁGINA:  
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2578 

 
Justiça nega distribuição de "kit cloroquina" em Paulínia 
 

DATA: 31/07/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1535299,Justica+nega+distribuicao+
de++kit+cloroquina++em+Paulinia.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  24 

 

  

DATA: 05/08/2020  
VEÍCULO: A CIDADE ON 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CÂMARA  
LINK: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1536167,Paulinia+ 
reabre+cemiterios+municipais+para+Dia+dos+Pais.aspx 
 

Paulínia reabre cemitérios municipais para 
Dia dos Pais 
Apesar de celebrações suspensas, cemitérios receberão visitantes no sábado e 
domingo 
 

 
Cemitérios de Paulínia reabrirão no fim de semana do Dia dos Pais (Foto: Luciano Claudino/Codigo19) 
 

A Prefeitura de Paulínia informou nesta quarta-feira (5) que os cemitérios municipais abrirão neste 
fim de semana, em celebração ao Dia dos Pais.   
 
Segundo a Administração, os locais funcionarão no sábado (8) das 8h às 17h, e no domingo (8) das 
8h às 13h. Apesar da abertura, as celebrações foram canceladas, como medida preventiva. 
 
Em Campinas, a Prefeitura anunciou nesta semana que os cemitérios de continuarão fechados 
também no próximo domingo como medida de precaução (leia mais aqui). Na cidade os cemitérios 
tiveram visitas suspensas desde março. 
 
De acordo com a Prefeitura de Paulínia, será obrigatório o uso de máscaras e a utilização de álcool 
em gel na entrada e saída dos locais. A Administração orientou ainda que pessoas de grupo de risco 
fiquem em casa, e que apenas uma pessoa por família vá ao cemitério.   
 
Ainda segundo a Prefeitura, fica proibido o cumprimento entre os visitantes e estabelecida uma 
distância mínima de dois metros entre as pessoas. 
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ESTÁGIOS/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/06/paulinia-abre-inscricoes-para-ate-mil-vagas-
de-estagio-na-prefeitura/ 
 

[Chance] 

Paulínia abre inscrições para até mil vagas 
de estágio na Prefeitura 
Metade das oportunidades oferece bolsa-auxílio de R$ 998 mais benefícios; seleção 
será feira por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) 

6 ago 2020 – 18h32 

 

Vista aérea do prédio do Paço Municipal de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’ (Foto: Divulgação) 

O programa de estágio da Prefeitura de Paulínia abre inscrições para o processo seletivo de 
estudantes a partir do próximo dia 14 de agosto. São cerca de mil vagas ao todo, 500 delas 
remuneradas e 100 voltadas para deficientes. O cadastro será online e deverá ser realizado por meio 
do site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). 

Conforme a lei que criou o programa, os estagiários remunerados 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. Os estágios terão previsão de duração mínima de um ano, 
com férias de 30 dias, e não deverão passar de dois anos. 

“Todo processo será online e até 1.000 estudantes poderão ser contratados, sendo que 500 serão 
remunerados (cursos com estágios não obrigatórios) e 500 não serão remunerados (cursos com 
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estágios obrigatórios)”, explicou a Prefeitura. “Do total de vagas, 100 serão destinadas para pessoas 
com deficiência”. 

De acordo com a Prefeitura de Paulínia, o Programa Municipal de Estágio irá selecionar estudantes 
matriculados em cursos do ensino superior, de educação profissional, Ensino Médio, educação 
especial e dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade profissional de jovens e adultos. 

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos é responsável pelo Programa Municipal de Estágio. 
O contrato com o Ciee, na modalidade dispensa do procedimento licitatório (sem concorrência 
pública), foi assinado pelo prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), no dia 24 de julho. É válido pelos 
próximos 12 meses ao custo total de R$ 660 mil. 

O projeto de lei que criou o Programa Municipal de Estágio deu entrada na Câmara Municipal no 
dia 1º de agosto de 2019, ainda na gestão do prefeito interino Loira (DC), atualmente presidente da 
Câmara Municipal. A previsão de despesa com estagiários era de R$ 2,6 milhões em 2019, R$ 6,5 
milhões em 2020 e R$ 6,8 milhões em 2021. Foi aprovada na Câmara em novembro e sancionada em 
dezembro daquele ano já no mandato-tampão de Du Cazellato. 

 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Inscrições para o Programa Municipal de Estágio terão início dia 14 
DATA: 07/08/2020 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2020/08/06/Inscri%C3%A7%C3%B5es-para-o-Programa-
Municipal-de-Est%C3%A1gio-ter%C3%A3o-in%C3%ADcio-dia-14 
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DATA: 01/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 05/08/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: LICITAÇÃO/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/tce-anula-licitacao-de-r-378-milhoes-de-iluminacao-publica-de-paulinia/ 
 
 

 

TCE anula licitação de R$ 37,8 milhões  
de iluminação pública de Paulínia 
 

 
 
 
O TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) anulou nesta quarta-feira (05/08) a licitação pública de 
R$ 37,8 milhões para contratação de empresa de engenharia para execução, ampliação, melhora e 
eficientização energética da rede e da iluminação pública de Paulínia. O pedido foi suspenso devido 
ao questionamento de empresas e pessoas físicas que apontaram irregularidades no certame. Paulínia 
tem mais de 16 mil pontos luminosos. 

O certame já havia sido suspenso em julho e os envelopes sequer chegaram a ser abertos. As 
representações ao TCE-SP foramapasentadas por Luiz Gustavo de Arruda, R.P. Tomaz Construções 
e Obras Eireli, Milvio Sanches Baptista, Pedro Henrique Fregonessi Infante e RT Energia e Serviços 
Ltda. No julgamento de hoje, o relator Dimas Carvalho julgou procedente os questionamentos de 
Arruda e Fregonessi. 

Entre os problemas apontados estavam: inadequada utilização do Pregão e do Sistema de Registro de 
Preços para o objeto em disputa; exigência de atestado de capacidade técnica acompanhado de cópia 
autenticada da Certidão de Acervo Técnico – CAT; exigência de prova de capacidade técnica em 
atividade específica, relacionada à comprovação de experiência na instalação de luminária de LED, e 
extensão de rede elétrica de baixa tensão; indisponibilidade da arte e dos custos para padronização de 
veículos e equipamentos; utilização de orçamento defasado; ausência de requisitos de qualificação 
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econômico financeira, onerosidade das cláusulas penais em caso de descumprimento do contrato e 
ausência de exigência de garantia contratual, entre outros. 

Arruda disse que a Administração aglutinou serviços comuns com serviços de cunho intelectual, 
através do sistema de registro de preços e da modalidade pregão presencial do tipo menor preço 
global, inviabilizando a continuidade da licitação. “Dentre os serviços de natureza intelectual eu 
destaco a previsão de elaboração de projetos de ampliação, revitalização e melhoria”, disse ele. 

Em seu voto, Dimas Ramalho disse que a cidade deve, num próximo edital, colocar a qualificação 
técnica de outras tecnológicas, além das lâmpadas em led. Determinou ainda constar a padronização 
de veículos e equipamentos, além de fixar penalidade para não cumprimento do contrato. 

Outro lado 

Em nota, a Prefeitura de Paulínia informou que “irá analisar os apontamentos feitos e relançar o 
processo em breve, visando a modernização do sistema de iluminação pública”. Ressaltou que, após 
implantado o novo sistema, irá trazer economia para a cidade e segurança aos moradores. 
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DATA: 03/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS 
ASSUNTO: TRANSPORTE  
LINK: https://paulinianews.com.br/2020/08/03/terra-auto-viacao-lanca-aplicativo-com-horarios-e-
trajetos-das-linhas-municipais/ 

 

Terra Auto Viação lança aplicativo com 
horários e trajetos das linhas municipais 
Por  paulinianews 

3 de agosto de 2020 

   

 

Com apoio da Secretaria de Transportes, a Terra Auto Viação, empresa responsável 

pelo transporte municipal, disponibilizou um aplicativo que mostra os horários e 

trajetos das linhas de ônibus na cidade. 

O app chama-se CittaMobi e utiliza dados dos aparelhos de GPS instalados nos 

coletivos para calcular quanto tempo o veículo passará por um ponto indicado pelo 

usuário. 

Além do tempo previsto para o embarque, o aplicativo também realiza a estimativa 

de tempo para a chegada no destino dos passageiros e disponibiliza um roteirizador 

que permite definir o melhor trajeto para o usuário, orientando, inclusive, sobre a 

necessidade de realizar parte do percurso a pé. 
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“Este aplicativo vai trazer comodidade para os usuários do transporte urbano e 

rural, além de aumentar a transparência do serviço”, comentou João Victor, 

secretário de Transportes. 

O aplicativo também indica se o veículo possui acessibilidade e é climatizado ou 

não. 

Há ainda a versão do aplicativo para deficientes visuais, o CittaMobi Acessibilidade, 

que, além de informar o horário do ônibus por comandos de voz, permite 

acompanhar o trajeto e marcar o ponto de descida. 

Para utilizar, é necessário instalar o app pelas lojas de aplicativos para 

smartphones, como Google Play e Apple Store. 
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DATA: 04/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/eleicoes-2020-pela-primeira-vez-vereadores-nao-poderao-
concorrer-por-coligacoes/ 

 
 

Eleições 2020: pela primeira vez, vereadores não 
poderão concorrer por coligações 

 

 
 

Candidatos ao cargo somente poderão participar em chapa única dentro 
do partido. Alteração na legislação foi instituída pela reforma eleitoral 
de 2017 

Nas Eleições Municipais de 2020, pela primeira vez, candidatos ao cargo de vereador 

não poderão concorrer por meio de coligações. O fim das coligações na eleição 

proporcional foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio da reforma eleitoral de 

2017. Com isso, o candidato a uma cadeira na câmara municipal somente poderá 

participar do pleito em chapa única dentro do partido ao qual é filiado. 

Na eleição proporcional, é o partido que recebe as vagas, e não o candidato. No caso, 

o eleitor escolhe um dos concorrentes apresentado por um partido. Estarão eleitos 

os que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do Quociente 

Eleitoral (QE), tantos quantos o respectivo Quociente Partidário (QP) indicar, na 

ordem da votação nominal que cada um tenha recebido  

O QE é determinado pela divisão da quantidade de votos válidos apurados pelo 

número de vagas a preencher, desprezando-se a fração, se igual ou inferior a 0,5, 
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ou arredondando-se para 1, se superior. A partir daí, analisa-se o QP, que é o 

resultado do número de votos válidos obtidos pelo partido dividido pelo QE. O saldo 

da conta corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas. 

As vagas não preenchidas com a aplicação do QP e a exigência de votação nominal 

mínima serão distribuídas entre todos os partidos que participam do pleito, 

independentemente de terem ou não atingido o QE, mediante observância do cálculo 

de médias. 

A média de cada legenda é determinada pela quantidade de votos válidos a ela 

atribuída dividida pelo respectivo QP acrescido de 1. À agremiação que apresentar a 

maior média cabe uma das vagas a preencher, desde que tenha candidato que 

atenda à exigência de votação nominal mínima. Por fim, depois de repetida a 

operação, quando não houver mais partidos com candidatos que atendam à 

exigência de votação nominal mínima, as cadeiras deverão ser distribuídas às 

legendas que apresentem as maiores médias. 

Eleições majoritárias 

Para o cargo de prefeito, continua sendo possível a união de diferentes partidos em 

apoio a um candidato. Nesse modelo de representação majoritária, são eleitos 

aqueles que obtiverem a maioria dos votos, não computados os brancos e os nulos. 

Em caso de empate, aplica-se o critério de maior idade para desempatar a disputa. 

E, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, se nenhum candidato a prefeito 

alcançar a maioria absoluta no primeiro turno, será realizada nova eleição, em 

segundo turno, com a participação dos dois mais votados. 

De acordo com a Resolução TSE n° 23.609/2019, que disciplina as regras para o 

registro de candidatura nas eleições deste ano, “é facultado aos partidos políticos, 

dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição 

majoritária”. 

Nesse caso, as legendas que compõem uma coligação deverão escolher um nome e 

passarão a obedecer a obrigações e prerrogativas de uma agremiação, ou seja, 

devem funcionar como um só partido político no relacionamento com a Justiça 

Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários (Lei n° 9.504/1997, artigo 6º, 

parágrafo 1º). 

Com informações do http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/eleicoes-2020-

pela-primeira-vez-vereadores-nao-poderao-concorrer-por-coligacoes 
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: POLÍTICA  
PÁGINA: A6 
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DATA: 04/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: POLÍTICA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-15-107-filiados-a-partidos-politicos/ 
 

Paulínia tem 15.107 filiados a partidos políticos 
Por Redação 

4 de agosto de 2020 

 

 

Paulínia tem hoje (4/8) 15.107 pessoas filiadas a partidos políticos no Município, segundo 

dados estatísticos disponíveis no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dos 79.885 

eleitores, 18,91% estão filiados a uma sigla partidária. Das 33 legendas registradas no 

TSE, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é o que tem mais filiados: 2.375 

pessoas. Já o recém-criado Unidade Popular (UP) é a agremiação política brasileira com 

nenhum filiado em Paulínia. 

Além do MDB, apenas outros dois partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral 

contam com mais de mil filiados: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com 2.070 e 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com 1.992 filiados cadastrados. Já de 

500 a mil filiados estão Partido Social Cristão (PSC), que tem 889; Partido dos 

Trabalhadores (PT), com 708; Partido Comunista do Brasil (PCdoB), com 656; Partido 

Liberal (PL), com 611; Partido Verde (PV), com 516; Partido Socialista Brasileiro (PSB), 

com 508 e Democracia Cristã (DC), que conta com 503 filiados. 

O eleitorado na cidade aumentou 14,49% nos últimos quatro anos – passou de 69.769 

votantes em 2016 para 79.885 eleitores, em junho de 2020.  
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A maioria é formada por mulheres, com 51,96% (41.506). Os homens são 48,02% 

(38.364). De acordo com o IBGE (2019), Paulínia tem uma população estimada de 

109.424 pessoas. 

 
 

Requisito 

A filiação partidária é pré-requisito para o eleitor se candidatar a cargo eletivo. Segundo 

o disposto nos artigos 9º da Lei nº 9.504/1997 e 20 da Lei nº 9.096/1995, para 

concorrer a cargo eletivo, o eleitor, entre outros requisitos, deve estar filiado ao partido 

no mínimo seis meses antes da data fixada para as eleições, sendo facultado à 

agremiação estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores. 

A Justiça Eleitoral recebe as informações encaminhadas pelos partidos para os fins de 

arquivamento, publicação e verificação do cumprimento dos prazos de filiação para efeito 

de registro de candidaturas (Lei nº 9.096/1995, artigo 19). 
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DATA: 06/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: POLÍTICA/ ELEIÇÕES 2020 
PÁGINA: A6 
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
ASSUNTO: POLÍTICA/ DECISÃO JUDICIAL 
PÁGINA: A7 
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DATA: 01/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CONSELHO DE SAÚDE 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2577 

 

Paulínia vai eleger novo Conselho Municipal de Saúde 
Da Redação 
01/08/2020 17:08:17 
 

 

 
 

Mandato no CMS tem duração de dois anos e não é remunerado 

Inscrições para candidatos representantes da população e dos servidores da saúde acontecem 

de 10 a 13 deste mês; votação será dia 29 de agosto e 2 de setembro 
 
No dia 29 de agosto moradores de Paulínia vão escolher dez novos nomes para representá-los 
no Conselho Municipal de Saúde (CMS), o segundo mais disputado na cidade – o primeiro é o 
Conselho Tutelar. Já no dia 2 de setembro será a vez dos servidores municipais de saúde escolher 
seus novos representantes no CMS. Nos dois casos, as inscrições para candidatos acontecem entre os 
dias 10 e 13 de agosto (veja locais e horários abaixo). O mandato no CMS é de dois anos, sem 
remuneração. A posse dos eleitos será no dia 16 de setembro.  
 
O CMS de Paulínia, que completou 29 anos dia 8 do mês passado, tem funções deliberativas, 
normativas, fiscalizadoras e consultivas, devendo estabelecer, acompanhar, controlar e avaliar as 
políticas públicas municipais para a área de saúde. Nesse período de pandemia, o órgão colegiado 
tem desempenhado um papel importante no enfrentamento ao novo coronavírus, que já infectou mais 
de 2 mil e matou 34 paulinenses até este sábado (1º), segundo registros da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). 



   RESUMO DA SEMANA  |  40 

 

  

REPRESENTANTES DA POPULAÇÃO 
 
QUEM PODE SE CANDIDATAR? 
Moradores das Regiões de Saúde: Centro, Monte Alegre, Planalto e São José, maiores de 18 anos, 
preferencialmente usuários do Sistema Municipal de Saúde.  
 
QUEM NÃO PODE SE CANDIDATAR? 
Munícipes com vínculo de subordinação administrativa ou técnica, dependência econômica ou comunhão de 
interesses com a Administração Pública Municipal (direta e indireta); - Prestador de serviço de saúde público 
ou privado; - Representantes ou trabalhadores, seja qual for o vínculo empregatício, dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 
Cópia da Cédula de Identidade (RG) ou outro documento de fé pública com foto; - Cópia do Título de Eleitor 
ou o comprovante da última eleição inscritos na zona 323; - Cópia do comprovante de endereço (conta recente 
de água, luz, telefone fixo) ou declaração com 02 (duas) testemunhas com firma reconhecida em cartório; 02 
(duas) fotos 3x4. 
 
PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO  
De 10 a 13/08/2020 (de 2ª a 5ª feira)  
Horário: das 8 às 17 horas  
Local: Secretaria Municipal de Saúde – Paço Municipal 
 
VOTAÇÃO 
Dia: 29 de agosto de 2020 (Sábado)  
Local: Antigo Caco -  Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, 931, Jardim Calegaris 
Horário:  das 9 às 16 horas.  
PARA VOTAR o munícipe precisa apresentar título de eleitor, documento com foto e comprovante de 
votação na última eleição municipal.   
 
REPRESENTANTES DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE 
 
QUEM PODE SE CANDIDATAR? 
Servidores públicos municipais ativos, inativos e aposentados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, seja 
qual for o vínculo empregatício. 
 
QUEM NÃO PODE SE CANDIDATAR? 
Servidores em cargos e funções de confiança (de livre nomeação), prestadores de serviço público ou privado 
(terceirizados ou temporários).  
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 
Cópia da Cédula de Identidade (RG) ou outro documento de fé pública com foto; Número de Matrícula 
Funcional; 02 (duas) fotos 3x4.  
 
PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 
De 10 a 13/08/2020 (de 2ª a 5ª feira) 
Locais: Todos os Serviços de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia  
Horário: das 8 às 17h 
 
VOTAÇÃO 
Dia: 02 de setembro (4ª feira) 
Locais e Horários: 
Hospital Municipal de Paulínia (H.M.P) – das 06:30 às 20 horas 
Centro de Geriatria – das 06:30 às 20 horas 
Demais Serviços de Saúde – das 11 às 14 horas 
PARA VOTAR o servidor precisa apresentar documento com foto e o número da matrícula funcional.  
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: 8 
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DATA: 01/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 6 
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DATA: 01/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 31/07 a 06/08/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Filhos da Fruta cobra construção de escolas em bairros populosos de 
Paulínia 
6 de agosto de 2020  

Com o crescimento da cidade, o vereador Manoel Filhos da Fruta (Solidariedade) solicita construção 
de escolas de ensino fundamental nível 2 (6º ao 9º anos) nas áreas mais populosas: região do João 
Aranha e São José e também na região do Monte Alegre e dos bairros Bom Retiro e Parque dos 
Servidores. Ampliar a oferta […] 

 

 

João Mota cobra a criação de um Centro de Prevenção e Tratamento da 
Obesidade 
6 de agosto de 2020  

A questão do excesso de peso e obesidade tornou-se, nos últimos anos, um dos maiores problemas de 
saúde pública do mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que, em 2025, cerca de 
700 milhões de adultos no mundo sejam obesos e 2,3 milhões estejam com sobrepeso. No Brasil, a 
obesidade é um dos problemas […] 
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Secretário de Saúde responderá dúvidas sobre Covid em reunião virtual na 
Câmara      5 de agosto de 2020  

A Câmara de Paulínia vai promover nesta sexta-feira (7/8), a partir das 11h, encontro virtual do 
secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves, com vereadores e conselheiros municipais da 
Saúde. Eles vão debater questionamentos envolvendo o combate ao coronavírus na cidade […] 

 

Câmara aprova adicional a servidores na linha de frente contra a Covid-19 
5 de agosto de 2020  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (4/8), em primeira discussão, proposta com o 
objetivo de criar adicional de pandemia a todos os servidores da Secretaria Municipal da Saúde. A 
ideia é conceder R$ 431,35 mensais enquanto continuar o combate ao coronavírus na cidade, para 
reconhecer o trabalho e o risco desses profissionais. […] 

 

Obras de nova ponte precisam dar prioridade a mão de obra local, diz Danilo 
4 de agosto de 2020  

O vereador Danilo Barros (PL) solicita que seja contratada mão de obra paulinense na construção da 
nova ponte sobre o Rio Atibaia, planejada para interligar o Centro à região do João Aranha e do São 
José. Segundo ele, a Prefeitura deve estudar formas de integrar o programa “Emprega Paulínia” […] 
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Edilsinho pede volta de exames médicos e adicional de risco por Covid-19 
3 de agosto de 2020  

Com a contratação emergencial de novos profissionais da saúde no município, iniciada nos últimos 
dias pela Prefeitura, o vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita o retorno de consultas, 
exames e cirurgias. Muitos procedimentos médicos foram desmarcados desde março por causa do 
coronavírus. […] 

 

Fábia solicita reforma da praça Irmãos Vedovello e luz na ponte da Rhodia 
31 de julho de 2020 

A praça de esportes Irmãos Vedovello, no bairro Monte Alegre, tem sofrido com deterioração e falta 
de manutenções adequadas. É o que relata a vereadora Fábia Ramalho (Podemos) ao cobrar reforma 
e revitalização tanto nas instalações esportivas, como quadra, vestiários e campo de futebol, quanto 
nos alambrados e nas instalações elétricas e hidráulicas. […] 

 

 


